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প্রকাশকের নিবেদন 

'মহাভারতম্: মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্্য-মহাকবি-পন্ভূষণ শ্রীমঘ 
হরিদাস দিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের তপশ্তালৰ অমৃতময় ফল। সে আশ্চর্য্য 
ভপম্চর্যার কাহিনী আজ লকলেই জানেন। প্রায় একুশ বছর তিনি 
ছিলেন “মহাভারত্ম*এর তপন্তায় মগ্্৪-এবং সে একক ও দুশ্চর 

তপন্তায় তার পাপ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার লক্ষে মিলিত হয়েছিল অসীম ধৈর্য, 
অশেষ নিষ্ঠা ও অলৌকিক আয়াস। ফলে তিনি আমাদের জন্ত ব্বেখে 
গেছেন তার “মহাঁভারতম্--এক এশ্ধ্য এী্র্য। “মহাতারতম্-এর 
ছ্িতীয় নংস্করণ প্রকাশনার মূলে আছে আমাদের সেই জাতীয় প্র্য 
সংরক্ষণের এবং জন্মশতবর্ধপৃত্তি উপলক্ষে ধাধি হরিদাসের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি 
নিবেদন করার পুণ্য প্রেরণা ও প্রয়াম। স্থধীজনের সানন্দ লমর্থনে 
আমাদের প্রয়াম নার্থক হোক,-এইমাঅ কামনা। 





দ্বাত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ। 

তীম্ম উবাচ। 
অত্র গাথা ব্রহ্মগীতাঃ কীর্ত়ন্তি পুর1বিদঃ 1 
যেন মার্গেন রাজ! বৈ কোশং সংজনয়ত্যুত | 
ন ধনং যজ্ঞশীলান।ং হার্য্যং দেবন্বমেব চ। 

দদ্যুনাং নিক্রিয়াণাঞ ক্ষত্রিয়ে। হর্ত; মতি ॥২| 
ইমাঃ প্রজাঃ ক্্রিয়াণাং রাজ্যভোগাশ্চ ভারত | 
ধনং হি ক্ষত্রিয়স্তৈব দ্বিতীয়ন্ত ন বিদ্যতে ॥৩| 
তবস্থ স্থাদলার্থং বা ধনং যজ্ঞার্থমেব চ। 

অভোজ্যাশ্চৌষধীশ্ছিত্বা৷ ভোজ্যা এব পচস্ত্যত ॥৪| 

ভাবতকৌমুদী 
অত্রেতি। গাথা গানৌপযোগিনীর্ব/%৪, ব্রহ্মণ! পিতামহেন গীতা গ্রানবৎ প্রচাবিতা; ॥১॥ 

নেতি।” হার্্যং রাজ্ঞ| হবণীয়মূ। নিক্রিয়াধাং সত্যপি ধনে তৎক্রিযাদা নাদিশূন্তানাম্ ॥২ 
উ্তার্থে যুক্রিমাহ ইম| ইতি। বক্ষায়াং ব্যযাঁবশতস্তাবাদিতি ভাবঃ॥৩| 
তন্ধনমপি ন স্বার্থম অপি তু সাধারণীর্ঘমেবেত্যাহ তর্দিতি। তত্ধনম্ অন্ত বাঁজ্ঃ বলার্থং 

রক্ষোপযোগিবলসঞ্চ়াথমূ, বকজার্থমেব বা স্তাৎ। উক্তার্থে লোকতৃষ্ান্তমাহ অভোজা। ইতি । তথ! 
চসর্ধ এব লোক! অভোগ্য। ডোক,মযোগা! ওষবীর্লতাশ্ছিতবা, তাভিবগ্নিজালয়া, ভোজ্য 
ভোজ, যোগ্যা এব, ওষধীন্তগুলাদীঃ পচন্তি। তদদ্রাজা নিশ্িদ্বাণাং ধনমাদায় সংক্রিয়াং 
কবোতীতি ভাঁবঃ ॥8॥ মিরার 

ভীন্ম বলিলেন__-প্রাচীন তত্বজ্ঞেব! এই বিষয়ে ব্রহ্মা উক্তিব উল্লেখ কবিয়া 

থাকেন- যে পদ্ধতিতে বাজ ধনসঞ্চয় কবেন ॥১। 

রাজা যাজ্জিকর্দিগেব ধন এবং দেবতাদ্দেব ধন হবণ কবিবেন ন1 ঃ কিন্ত দন্যুদিগেব 
ধন ও নিক্ক্িয় লোক্দিগেব ধন হবণ কৃবিতে পাবেন ॥২। 

ভরতনন্দন | এই সকল প্রজ। ও বাঁজত্বভোগ ক্ষত্রিয়েবই এবং ধনও ক্ষত্িয়েবই ; 
অপর জাতিব হে ॥৩॥ 

অতএব সেই ধন রাজাব বল সঞ্চযেব জন্য ও যজ্ঞ সম্পানেৰ জন্য হওয়াই 

উচিত। কেন না, মানুষ অখাদ্ তৃণলতাদি চ্ছেদন কবিয়! তাহাদাবা খাগ্ধবস্ত পাক 
করিয়া থাকে ॥8॥ 

(৪) অভোগ্যাশ্টৌবীশ্ছিত্া! ভোগ্যা এব পচন্ত--পি বঙ্গ বর্দ। 

পা তীর সস 

০ সপ 



১২৫৪ মহাভারতে তি 
যো বৈ ন দেবান্ন পিতৃ মন্ত্যান্ হবিষাহর্চতি। 
অনর্থকং ধনং তত্র প্রীহ্রধন্মাবিদো জনাঃ ॥৫॥ 

হরেতদৃদ্রবিণ রাঁজন্! থার্দিকঃ গৃথিবীপতিঃ | 

ততঃ শ্রীণয়তে লোকং ন কোশং তদবিধং নৃর্গঃ ॥৬ 

অনাধুভ্যোহ্থমাদায় সাধুভ্যে। ষঃ প্রষচ্ছতি | 

আত্মানং সংক্রমং কৃত্ব! কৃৎন্সধন্মবিদেব সঃ 1৭) 

উদ্ভিজ্ঞা জন্তবো যদ্বচ্ছুরুজীবা। যথা যথা । 

অনিমিতাৎ দমতবন্তি ও তথা যজ্জঃ প্রজায়তে ॥৮] 
উপল সিভিল পীনীতোরীরিদ সত শ্রী আনি লীতাতলিা লি শিলিনিলী 

নিক্রিয়াণাং ধন নিক্ষলত্বমাহ যইতি। হুবিষা! হতংদদয়েন খাগ্েন 1৫ 

হবেদিতি। তগ্ত নিক্জন্ত দ্রবিণং ধনম্। যেন হি নৃপঃ, তছিধং নি ক্রষগতধনরূপং কোশং 

ন্ শ্বয়ম।দতে ৬ 

নছ দত্থাপ্রভৃতিভ্যো! ধনগ্রহণে বাপ্তঃ পাঁপমেব ভবিতুমর্হতীত্যাহ অসাধুত্য ইতি। সংক্রমং 
সেতুম্, কৃত্মধর্মবিদেব ভবতি । ভাবঃ প্রাগুক্ত: ॥৭ 

নন নিক্ষিযাদপি লোঁকাঁৎ কদাচিৎ সংক্রিথ! দৃষ্তত ইত্যাহ উ্ভজ্জা ইতি। ভূমিম্ভিন্ 
জায়ন্ত ইতি উদ্ভিজ্জাঃ, জন্তবঃ পিগীলিকাদকঃ, গুরুজীবা গর্ভস্থাঃ শুভ্রকীটবিশেষাশ্চ যত যথা যথা 
আর্রভূমিত্বাদিন! কাবণেন অনিমিতাৎ পিত্রাপিনিমিভং বিনাপি সম্ভবস্তি, তথ! নিশ্র়লোকাদপি 

লৌকছৃষ্ান্তেন কদাচিৎ যন্্রঃ প্রজাষতে। অতএব তন্ত কাঁদাচিৎকতয়! নাহ্বাসযোগ্যত্বমিতি 

ভাঁবঃ1৮1 

ভাবতভাবদীপঃ 
অত্র গাথা ইতি ॥১--৩% ওষবীশ্ছিহা!' তাভিবিদ্বনীরুতাভির্ভোগ্য। ত্রীহাগ্তাঃ! হষ্টান্ 

হিংসিতা এ দ্বিতি ভাবঃ ॥৪--৭| দ্বিতীণ উপম। শীনাঃ বনরীসংজ্ঞাঃ। উদ্ভিন্ত ভূবং 
সিন্লজ, সক 

নল পপি ৯ ৯ সপ ৯ পপ ৬৯ 

ধর্মজ্ঞ লোকেবা বলেন--যে লোক খাস দাবা দেবগ, পিতৃগণ ও মনুষ্য- 
গণেব সেবা না কবে, তাহার ধন নিক্ষল 1৫1 

বাজা! খার্দিক ভূপতি দেই অদেবসেবকপ্রভৃতির ধন হরণ করিবেন। তাহার 
পব তাহাদাবা লোকে প্রীতি জন্মাইবেন। বেন না, সেই অধেবসেবকপ্রভৃতির ধন 
বাজকোশেব কোন কাধ্য কবে না ॥৬। - 

যে লোক অসজ্ছনের দিকট হইতে ধন গ্রহণ কবিযা, পুনরায় তাহা সঙ্জনকে দান 
করে, সে লৌব আপনাকে সেতু কবিষ। সর্ববধন্মজ্ঞ বলিয়াই গণ্য হয় 1৭1 

স্পিস্িস পাপা সা পা লি পর পরি ৬ পপি সপ পা অপ অপ সি ছিল সিসি 

থৈ ইন গ্, তথ তথ জরেজোকান্ শক্যাশ্চৈর যথা বথা-_ ইত্যধিকং বন্দ বর্ধ নি। 



পর্ব্বণি দ্বাত্রিংশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | 

যখৈব দংশমশকং যথা কীটপিপীলিকমৃ। 
সৈব বৃততির্যজ্ঞেযু মা ধর্মদো বিধীয়তে |৯]| : 
যথা হাকম্মাদূভবতি ভূমৌ পাংশুধিলোলিতঃ 
তখৈবেহ্ ভবেদধর্ঃ সুক্ষ সৃন্মনতরন্তখা ||১০ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্যাং সংহিতাঁধাং বৈয়।সিক্যাং শীকতিু্বণি 
আপদ্বর্থে ঘাত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ||০|| * ঠা 

299 ভাবতকৌমুদী . 
উক্তমেবার্থং প্রকীরাস্তরেণাহ যথেতি। ক্ষুদ্রজনবত্বাৎ সমাহাঁদদ্বৈকবগ্তাবঃ রীবত্বঞ্চ। দংশা- 

দিকং ষখৈবাদৃষটকাবণাৎ জায়তে, অযজেষু নিক্ষিয়েধু আনু, সৈব তথৈব, বৃত্বিঃ কাঁদাচিৎকী 
যজ্ঞোৎপত্তিদৃশ্ততে। অতএব হি বথ! ধর্ম! বিধীয়তে তখৈব বাজ্ঞা! নিক্ষিধাত্বনং হাঁ্যমিতি 
শেষঃ 19) 

নিষ্ষিয়ে তৃধর্মো বিবন এবেত্যাহ যথেতি। অকন্মাং অমনুষাচেষ্টাতঃ, পাংশুধু'লিঃ, বিদৌলিতঃ 
পতিতপায!গাঁদিনা পিষ্ট: | ভবেৎ কদাচিৎ নিক্রিঘাৎ ॥১০৩। 

ইতি মহাঁমহোপাঁধ্যায়-ভাবতাচার্ধা-্রীহরিদা সসিদ্ধান্তবাগীশভট্ট/চাধ্যবিবচিতায়াং মহাঁভাবত- 

টাকায়াং ভারতকৌসুদীসমাখ্যায়াং শান্তিপর্ববণি আপবর্শে দ্বাত্রিংশদধিকশততমোধ্ধ্যায়: |] 
ভাবতভাবদীপঃ 

জাযন্তে ইত্যুিঙ্জাঃ পিগীলিকাদয়ো যথা শনৈদূ'বমপি গচ্ছন্তেবং পবলোঁকমাক্রমেৎ ॥৮॥ অজ্ঞ 
ইতি চ্ছেদঃ। নব যথা দংশীন্ত। গবাদিভ্যোহপোহ্ত্তে এবং বাষ্ীদ্যজ্ঞ। অপি অগোহাঃ 
অযমেব ধর্শ ইতি ভাবঃ11৯॥ বিলোলিতঃ শিলাঁয়াং খিলয়। পিষ্ট: সুক্ষ: সুষ্মতবশ্চ ভবত্যেবং- 

ধর্মোহপি ॥১০॥ 

ইতি শা্তিপর্বধণি আঁপব্বদ্মে নৈলকণ্ায়ে ভাঁবতভাঁবদীপে ছ্বাতিংশদধিকশততমোহব্যাযঃ ॥১৩২। 

মৃত্তিকা ভেদ কবিয়৷ উৎপন্ন পিগীলিকা ও কীটবিশেবপ্রভৃতি প্রাণিগণ যেমন 

পিতামাতা ব্যতী হও উৎপন্ন হয়, তেমন নিষ্রিষ ব্যক্তি হইতে যজ্ঞও বর্দাচিৎ উৎপর 

হইয। থাকে ॥৮॥ 

ভীশ, মশী, পেক! ও পিঁপড়ে যেমন বর্দীচিৎ আগন-আঁপনিই উৎপন্ন হয়, 
তেসন নিজ্মিষ ব্যক্তি হইতেও কর্দাচিৎ সংক্রিযা উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব 

যাহাতে প্রচব পৰিমাণে ধর্মবিধান কব! বাঁধ তাহাব জন্য বাজ। দিঙ্রিয়েব ধন গ্রহণ 
কবিবেন |৯॥ 

উচ্চস্থান হইতে পাঁষা৭প্রভৃতি পতিত্ত হইলে, ভূল যেমন ৃত্বিক( নিষ্পি্ হইয়! 

অকস্মাৎ ধুলি উৎপন্ন হয়, সেইৰপ এই জগতে নিক্তঘ হইতে সুষ্ম ও সুঙ্মতব ধর 

উৎপন্ন হয ॥১০॥ 

$ ০.যট জিংশদধিকশ ততমোহধ্যায়ঃ।” লি বদ বর্ধনি। 



্রয়স্ত্রংশদধিকশত তমোহধ্যায়ঃ ! 

-_ £ক১- 

ভীম্ম উবাচ। 
অনাগতবিধাত৷ চ প্রত্যুৎ্পন্নমতিশ্চ যঃ। 

দ্বাবেব স্ুখমেধেতে দীর্ঘসুত্রী বিনশ্যাতি ॥॥১) 

আন্রৈব চেদমব্যগং শৃুষাখ্যানমুত্তমমূ। 
দীরঘসূত্রযুপাশ্রিত্য কাধ্যাকার্য্যবিনিশ্চয়ে ॥২| 
নাতিগাধে জলাধারে সুহৃদঃ শকুলান্ত্য়ঃ | 

প্রভৃতমতস্তে কৌন্তেয়! বভূবুঃ সহচারিণঃ ॥৩।। 
তত্ৈকো দীর্ঘকালজ্ঞ উৎপন্নগ্রতিভোহপরঃ। 

দী্ঘসত্রশ্চ তত্ত্রৈকন্ত্য়াণাং সহচারিণাম্ 1181) 

_ ভাবতকৌমুদী 
সর্ববেব পরিণামদর্শিভিরবিতব্যমিত্যাশয়েনোপদিশরাহ অনেতি। অনীগতন্ত ভবিস্থাতঃ 

গ্রয়ৌজনীয়বিষযন্ত বিধাঁভা প্রাগেবোপান়কর্তা, প্রত্যুৎপনমতিস্তৎক্ষণ'নেবোপস্থিতবুদ্ধিঃ | 

-সুখ্মনায়াসং যথ! স্তাতখ এধেতে বর্ধেতে, দীর্ঘসত্রী আলস্তাদিনা দীর্ঘকালেন কার্্যকর্তা 1১| 

অন্রেতি। অব্যগ্রং সবৈর্ধ্যং বধ স্তাত্তথা | কাঁধ্যাকার্বিনিশ্চষে কর্তব্য কর্ত ্যনির্ধারণ- 

বিষয়ে, দীর্ঘহুতরং কঞ্চিজ্জনম্ঠ উপাতরিত্য স্থিতন্ত মম সকাশাৎ॥২। 
নেতি| নাতিগাঁধে অনভিগভীবে, শকুশ! নাঁম মৃত্গ্তবিশেষাঁঃ। প্রভৃভাঃ প্রচুর মবস্তা। ষত্র 

তশ্মিন্ ॥৩ 
তত্রেতি। দীর্ঘ কাঁনং জানাতীতি দীর্ঘকালজ্ঞঃ অনাগতবিধাত! উৎপন্নগ্রতিভঃ প্রত্যুৎপন্ন- 

2১০: টনিরিরাানির রিয়ার টির ররর! 
ভীগ্ম বলিলেন_-“য লোক পবিগামদর্শী এবং যে লোক প্রত্যুৎপন্নমতি, তাহাবা 

উভয়েই অনায়াসে উন্নতিলাভ করে ; আব দীর্ঘনৃত্রী বিনষ্ট হয়॥১1 
যুধিষ্টিব! কর্তব্যাকর্তব্য নিদ্ধীবণ বিষে দীর্ঘসূত্রীকে অবলম্বন কবিয। আমি 

এই উত্তম উপাখ্যানটা বলিতেছি, তুমি স্থিবচিত্তে এখন ইহা! শ্রবণ কব ॥২। 
কস্তীনন্বন! কৌন অনতিগরভীব জলাশয়ে তিনটা শকুলমৎন্ত (শৌল মাছ) ছিল; 

তাহাবা পবস্পব বন্ধুভাবাপন্ন হইয়া একমঙ্গে বিচব্ণ কবিত। সেই জলাশয়ে আবও 
অনেক মংস্ত ছিল ॥৩! 

(৩) নাতিগাধে জঙঙ্থানে-নি। 

শাল শশী শিস 



রয়সত্িংশদধিকশততমোইধ্যায়ঃ | ১২৫৭ 
কদাচিত্তং জলম্থায়ং মৎস্তাবন্ধাঃ সমন্ততঃ | 
নিআবয়া মানরথো নিম্ষেত বিবিধৈর্্ুখেঃ ৫ 
্রক্ষীয়মাণং তং দৃষ্টা! জলস্থায়ং ভয়াগমে | 
অক্রবীদদর্ঘদর্শী তু তাবুভে সুহৃদ তদা ||৬ 
ইয়মাপৎ সমুৎপন্না দর্বে্ষাং সলিলৌকদামূ। 
শীত্রমন্তত্র গচ্ছামঃ পন্থ। যাবন শুষ্যতি ॥৭॥ 

অনাগতমনর্থং হি নুনয়ৈরঃ প্রবাধয়েৎ | 
সন সংশয়মাপ্পোতি রোচতাং ভো৷ ব্রজামহে ॥৮॥ 

ভাবতকৌমুদী 
কদাচিদিতি। তিষঠত্যস্মিন্সিতি স্থায় আধারঃ। অধিকবণে ঘঞ। জস্থায়ং জলাশরম্ 

মংস্তবন্ধা ধীববাঃ । মিশ্র বয় মাুর্জল নিঃদাবণেন শোধধামাহৃ, নিয়েযু গভীরদেশেষু মুখৈর্া্গৈঃ 0৫॥ 
প্রেতি। প্রক্ষীমাণং ক্রমেণীললীভবজ্জলম্।৬1 
ইরমিতি। সলিবং জনম্ ওক আশ্রযে! যেধাং তেষ|ম্। পন্থা অন্মীকং জসময়ে মার্গঃ ॥৭| 
অনেতি। অন।গতং ভাঁবিনম্, অনর্থং বিপ্দম, জুনগৈ শোঁভননীতিভিঃ, গ্রবাধয়েৎ 

নিবাঁবষেৎ। সংশরং জীবনসন্দেহসূ। রোচতাম্ ইং মম মতং যুবাভ্যামিতি শেষঃ ॥৮া 

সেই তিনটা শকুলমংস্তেব মধ্যে একটা পবিণামদর্শী, অন্তটা প্রত্যুৎপন্নমতি, 
অপবটা দীর্ঘনুত্রী ছিল ॥৪1 

একদ। ধীববেবা! আয! সকল দিকে নানাবিধ জননিঃদীবণেব পথ কবিয়া, সেই 

জলাশযেব জল নীচেব দিকে সবাইয়! দিতে লাগিল 1৫॥ 

তখন জলাশধটা ভ্রমণঃ শুকাইয়া! যাইতেছে দেখিয়া, পবিণামদর্ণী শকুল, সেই 

ভযাঁগমকালে অপব বন্ধু ছুই শকুলকে বলিল-॥৬ 

বদ্ধুগণ ! জলস্থায়ী আমাদেব সকলেবই এই বিপদূ উপস্থিত হইতেছে ; অত- 

এব যে পর্য্যন্ত আমাঁদেব যাইবাৰ পথ শুকাইয়া ন| যাঁষ, তাহাৰ মধ্যেই আমবা 

চল--সত্বব অন্যাত্র যাই ॥৭। 

যে লোক সুকৌশলে ভাবি-বিপদেব প্রতীকাবেব উপাঁয় কৰে, সে লোক জীবন- 

লন্দেহ প্রাপ্ত হয় না; অতএব বন্ধুগণ ! তোমাদেবও আমাৰ মতেই মত হউক ; চল, 

আমবা। এ স্থান হইতে চলিষা যাই' 1৮1 

(৭) '**প্থা৷ ষাঁবনন দুষ্ততি--পি বঙ্গ বর্ধ। 

৯৫৮ 



১২৫৮ মহাভারতে শাপ্তি-- 

দীর্ঘদত্রস্ত যস্তত্র সোহব্রবীৎ সম্যগুচ্যতে | 
ন তু কার্য! ত্বরা তাঁবদিতি মে নিশ্চিত মতিঃ ॥”| 

অথ সম্প্রতিপভিজ্ঞঃ প্রাব্রবীন্ীর্ঘরর্শিনযূ। 

প্রাপ্তে কালে ন মে বিপিল্প্যায়তঃ পরিহাম্তাতে ॥১০| 

এবং শ্রচ নিরাক্রামদীর্ঘদর্শী মহামতিঃ। 
জগাম আতা তেন গম্তীরং সলিলাশয়ম্ ॥১১| 
ততঃ প্রস্থততোয়ং তং প্রসমীক্ষ্য জলাশিয়মূ। 
ববসধুিবিখৈধোগৈর্দৎস্যান্ মতস্তোপজীবিনঃ ॥১২| 
বিলোড্যমানে তম্মিস্ত আুততোয়ে জলাশয়ে । 

অগচ্ছদন্ধনং তত্র দীর্ঘসত্রঃ সহাঁপরৈঃ 1১৩ 
ভার্তকৌমুদী 

দীর্ঘেতি। কারা অশ্মাভিঃ কর্তব্যা, তব! গমনে শীত্রুভ| |৯| 
অথেতি। সম্প্রতিপতিজ্ঃ প্রত্যুৎপরমতিঃ একুলঃ| পরিহীন্ততে বিচ্যুতং ভবিষ্যত 1১৭ 
এবমিতি। নিরাক্রানৎ তন্মাজ্জাশয়ানিরগচ্ছৎ! তেন জলনিঃদরণপথনেন 1১১৪ 
তত ইতি। প্রচ্থততোঁয়ং নি্যতজলম্। যোগৈকপাষৈ: 1১২1 
বিলোড্তি। ভ্রুততোয়ে নির্গতজলে ॥১৩] 

ভাব্তভাবদীপঃ 
অনাগতেতি ॥১--৩| সহচারিণৌহছেহপ্যাগমিতি শেষঃ 811 জরম্থায়ং কুদ্রজনাশধমূ, 

নিষ্েতু বিবিধৈমুখৈর্জলনিগমনমার্সৈসিআবিয়ামানুঃ.1৫--১৭। শরত্থ। তয়োর্বচনে ইতি শেষঃ। 
তেন বেচনমার্গেণ সলিলাশয়ং জল! শয়ান্তব্ ১১1 যোগৈর্জলন্তাকুলীকবপাঁদিভিবপাটৈঃ ॥১২-_ 

তাহাদের মধো যে দীরঘতরী ছিল, সে বলিল__“ভাল বলিতেছ; তবে ব্যন্ত হও- 
যাব কোন কাবণ নাই, ইহাই আমার নিশ্চিত ধারণা» ।১| 

তাহার গর প্রত্যুৎপন্নমতি পরিণামদর্শীকে বলিল--“সময উপস্থিত হইলে স্তার্বযপক্ষে 
আমাব কোন ভ্রটিই হইবে নাঃ ॥১০| 

এইবগ শুনিয়! মহামতি পরিণামনর্শী সেই জলাশয় হইতে নির্্ত হইবাব ইচ্ছা 
কবিল এবং সেই জল নিনবণের আোতেব সঙ্গে গভীব জলাশযে চলিয়৷ গেল 1১১ 

তাহাব পব সেই জলাশয়টাব জল নিত হইয়া গাছে দেখিয়া, ধীবরেবা নানা উপায়ে মতন্যগুলিকে বন্ধন করিতে লাগিল 1১1 
জলাশযের প্রা জল নিত হইয়া গিযাছে, ফেটুকু আছে তাহাও বীবরেরা 

আলোড়ন কবিতেছে। এমন সময়ে সেই দীর্ঘসূতরী শকুল অন্ান্ত মতস্তের সহিত বনদ্ধন- 
প্রাপ্ত হইল ॥১৩। 
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উদ্যানে ক্রিয়মাণে তু মহস্ানাং তত্র রজ্ভুভিঃ | 
প্রবিশ্ঠান্তরমেতেষাং স্থিতঃ সম্প্রতিপতিমান্ ॥১৪॥ 
গৃহমেব তছুদ্যানং গৃহীত্বা তং তখৈব সঃ। 
সর্ববানেব চ তাংস্তত্র তে বিছুগ্রুধিতাঁনিতি |১৫। 
ততঃ প্রক্ষাল্যম!নেষু মতস্তেষু বিপুলে জলে। 
মুক্ত। রজ্ৰু প্রমুক্তোহসৌ শীন্রং সম্শ্রাতিপতিমান্ ॥১৬| 
দীর্ঘসূত্রস্ত মন্দাত্ব! হীনবুদ্ধিরচেতেনঃ | 
মরণং প্রাপ্তবান্ মুড যখৈবোপহতেন্দরিয়ঃ ॥১৭| 

উদ্যংন ইতি। উত্তোল) যাঁতি গচ্ছত্যনেনেতি উদ্যালং দুখবন্ধানং তন্মিন্। অন্তবং মধ্যম, 
সম্প্রতিপততিমান্ প্রত্যুংপন্নমতিঃ ॥১৪| 

গৃহমিতি| স প্রত্যুংপন্নসতিঃ একুলঃ, গৃহং মুখঘ্াবা গ্রাহমেব তৎ উদৃধাঁনং মুখবন্ধনর'শম্ 

তষ্ অন্যান্থমতস্ত।নাং মধাতা গঞ্চ, গৃহীত্ব, তখৈব অন্তান্থমৎস্থ বদেব তন্থাবিতি শেষ। তদানীথ 
তে ধীববাঃ, বিছুর্জানস্তি স্ম ॥১৫| 

তত ইতি। প্ররক্ষাল্যমানেযু ধীববৈবিতি শেষঃ। মুক্ত! মুখেন বজ্জুংশং তাত, গ্রমুকতঃ 
ভ্বযমেব বিগুনে জনে বিমুক্ে। গতঃ, সম্প্রতিপতিমান্ প্রত্যুৎপন্নমণিঃ শকুলঃ ॥১৬। 

দীর্ঘেতি। মন্দাতা! আত্তরাণে পূর্ববমন্ধন্:, যেন হি হীনবুদ্ধি অতএব অচেতনঃ পূর্্মটৈতন্ত- 
গ্রায়। উপহতেন্্িয়ঃ পূর্বং ধীবর প্রহাবেণ মুচ্ছিতচিত্ঃ অপবো মতস্তঃ ॥১৭। 

ভাবতভাবদীপঃ 
১৩] উদ্যানে গ্রহণে এতেধাং গ্রথিতানাং মৎস্যানীমন্তবং প্রবিস্ত স্থিতঃ ॥১৪॥ গৃহমিতি। 
তহসভানং গ্রথনহতরং গৃহং গৃহাতীতি গৃং শুত্রং মুখেনাবলহ্যাবস্থিতং তং মৎন্তং তে মধস্তবেধাঃ 

ক্রমে ধীববেব! মংস্তগুলিব মুখবঙ্জু গ্রহণ কবিষা উত্তোলন কবিতে লাঁগিলে, 
প্রত্যুৎপন্নমতি শকুল অন্যান্ত মতন্তের ভিতবে প্রবেশ কবিষা, তাহাঁদেব মুখের দড়ি 
কামড়াইয়া থাকিল ১৪1 

প্রত্যুৎপন্নমতি শকুল অন্যান্ত মস্তেব ভিতবে প্রবেশ করিয়া সেই দড়ি কামড়াইযা 
সেই ভাবেই থাঁকিল। এদিকে সেই ধীবরেবা সকল মধস্তই গ্রথিত হইয়াছে বলিযা! 
মনে কবিল ॥১৫॥ 

তাহাঁৰ পব ধীববেরা সেই মতস্তগুলিকে লইয়। যাইবা! বিপুল জলে প্রক্ষালন 
কবিতে লাগিলে, সেই প্রত্যুৎপন্ন মতি শকুল দড়ি ছাড়ি! দিযা, তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইয়! 

বিপুল জলে চলিয়া গেল ॥১৩। 

(১৪) উদদানংক্রিরসাণন্ব_বর্ধ নি। 
৯০৮ টি আরাত আম ৫ ভাপা আপাতত কাপ্তাভা্ন পির আসিস 



১২৬০ মহাভারতে শাস্তি-- 

এবং প্রা্ততমং কালং যো মোহান্গাববুধ্যতে | 

স বিনশ্যতি বৈ ক্ষিগ্রং দীর্ঘসুত্রো। যথা ঝষঃ ॥২৮। 

আদে! ন কুরুতে শ্রেয় কুশলোহন্মীতি যঃ পুমান্। 

স সংশয়মবাপ্সোতি যথা সম্প্রতিপতিমান্ ॥১৯॥ 

অনাগতবিধাতা চ প্রত্যুৎ্পন্নমতিশ্চ যঃ। 

দ্বাবেব সুখমেধেতে দীর্ঘসুত্রো বিনশ্যতি।২০| 
কাঠঠাঃ কলা মুহূর্তাশ্চ দিনাত্র্যঃ ক্ষণ! লবাঁঃ 
মাসাঃ পক্ষাঃ ফড়ুতবঃ কল্প: সংবৎসরাস্তথা ॥২১॥ 

পৃথিবী দেশ ইত্যুক্তঃ কাঁলঃ স চন দৃশ্ঠতে। 
অভিপ্রেতার্ধসিদ্ধযর্থং ধ্যায়তে যচ্চ তত্তথা ॥২২॥ (যুগ্কম্) 

ভারতকৌমুদী 
এবমিতি। প্রাণ্ডতমং সাক্ষাহপস্থিতম্। বাষে৷ মং্তঃ 1১। 

আদাবিতি। শ্রেয়ে! বিপন্নিবাবণোপায়ম কুশল; কাধ্যনিপুণঃ ॥১৯। 
ফলিতার্থপ্রতিবোধায় পুনবপ্যাহ অনেতি। প্রাগব্যাখ্যাতম্তেৎ 1২০ 

কার্ধামান্র এব কালদেশজ্ঞানমাবগ্ৃকমিতি ক্রিগ়াতেদেন কালং বিভজ্য দেশমগি নি্পয়তি 
কাষ্ঠা ইঠি। "আষ্টাদশনিমেবান্ত কাষ্ঠানবিংশত, তা; বল?” ইত্যমধ্ঃ। মুহূর্ভশ্াহোবাত্স্ত 
অিংশদ্ভাগৈকভাগঃ, ত্রিংশৎ কলাঃ ক্ষণঃ, লবোহিপি সুক্্সসমষবিশেষঃ। দৈবং যুগসহন্রং কল্পঃ; 
তন্ত চাঁতিদীর্ঘতাদ্বহুত্বধাঁবণা ছুষবেতি কল্প ইত্যেকবচনম্। পৃথিবী চ দেশ ইত্যুক্তঃ, গচ 

দৃশ্ততে, কিন্ত স কালশ্চ ন দৃশ্ততে। অভস্তজআ্ানমহূমনিরপমেব কর্তব্য মিত্যাশয়ঃ, ধ্যাষতে 
লাধকতয়! চিন্তাতে যং কালরূণং দেশরূপং বা বন্বঃ ত২ তখৈব গ্রাহ্মিতি শেষঃ ॥২১--২২1 

আর ূ্থদী্সত্রী শকুলেব বুদ্ধি ছিল না সুতরাং সে অচৈতন্তগ্রায় থাকিয়া 
পূর্বে আত্মবক্ষাৰ কোন চেষ্টা কৰে নাই বলিয়া অন্যান্ত মৃচ্ছিত মতস্তেব গ্তাব সৃত্যুমুখে 
পতিত হইল 1১৭ 

এইবপ যে লোক মোহবশতঃ সাক্ষাৎ উপস্থিত কাল বুঝিতে পারে না, সে দীর্ঘ- 
সুত্রী শকুল মতন্তেব ম্যায় সত্ববই বিনষ্ট হয় ॥১৮% 

আর যে লোক “আমি সর্ববকার্ধ্যনিপুণণ এইবপ মনে কবিধা, পূর্বেই বিপং- 
প্রতীকাবেব উপায় কবে না, গে লোক প্রত্যুৎপনমতি শকুল মতন্তের স্তায় জীবন- 
সংশয় প্রাপ্ত হয় ॥১৯। 

অতএব যুধিষটিব! (আমি বলিয়াছি যে) যে লোক পবিণামদর্ণী এবং যে 
্রত্যুৎপন্নমতি, তাহাবা! উভযেই অনা্যাঁসে উন্নতিলাভ কবে; আব দীর্ঘনুতরী 
হয় ॥২০। 

(২১)."দিনরাতিস্তথা লবাং--পি বন্ধ বর্ধ। 
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এতো! ধর্মার্থশান্ত্েয়ু যোক্ষশান্ত্রেু চর্ধিভিঃ। 
প্রধানাবিতি নির্দিষ্ট কালে চাভিমতৌ নৃণাম্॥২৩| 
পরীক্ষ্যকারী যুদ্তশ্চ স সম্যগুপপা দয়েছ। 
দেশকালাবভিপ্রেতে। তাভ্যাং ফলমবাণ্ [য়াৎ।২৪| 

ইতি শ্্রীমহাভারতে শতাহত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিকযাং শানতিপর্বাণ 
আপৰন্মে শারুলোপাধ্যানে ত্রয়ন্ত্রংশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

এ পাস পাটি ৯ ৯০ সে পম পা শপ পি ও পি পি এস পা সিসি সানা বাসি পি সস পাতা | সি 

ভাব 

কাধ্যসিঘে কাঁলদেশযোঃ প্রীধান্থং সর্ববাদিসিদ্ধমিত্যাহ এতাবিতি। কালে কার্ীবস্তসময়ে চ 
নৃণীমপ্যভিমতৌ, এতৌ৷ কালদেশাবিতি সম্বন্ধ: ॥২৩| 

গ্রতিপাগ্থমাহ পৰীক্ষ্যতি। পবীক্ষ্য উপায়ান্ পর্্যালোচ্য কবোতীতি পরীক্ষ্যকাঁবী, স সিদ্ধযর্থী 
মানুষ যুক্তঃ কর্মণাবহিতশ্চ সন্, প্রথমম্ অভিপ্রেতৌ দেশকাঁলৌ, সমাগুপপাদয়েৎ পর্ধযালোচয়েৎ। 
ফ্নে হি তাভ্যাং দেশকালাভ্যাং ফলমবা প্র্তাৎ ॥২৪॥ 

ইতি মহাঁমহোপাঁধ্যায়-ভা রভাঁচ।ধা-শ্রীহবিদাসসদ্ধাস্তবগীশভট্ী চারধ্যবিরচিতায়াং মহাঁভাঁধ্ত- 

টীকায়াং ভাবতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শান্তিপর্বণি আপদ্বন্থে ত্রয়স্তংশদধিকশততমোহত্যায়ঃ ॥৩ 

ভারতভাবদীপঃ 
গৃহীত সরববানেৰ গ্রথিতান্ বিছঃ, স চ মতস্তঃ তখৈব গৃহীতবদেব তত্রান্তে ইতি পেষঃ ॥১৫--২০|| 
কাষ্েতি। কান্ত দেশস্য চ-ুক্মতাম্ অবহিতে! জানীয়াদিতি শ্লোকিঘ়ার্থ: ॥২১--২২| এতৌ 
দী্ঘদর্শিসন্প্রতিপতিমন্তৌ ॥২৩॥ তাভ্যাং পঞ্চমী, তদপেক্গয়াথপি পবীক্ষ্যবারী যুক্তশ্চ বিশিষ্ট ইত্যর্থ 
২৪ শাঁকুরং মীনসন্বন্ধুপাঁখ্যানম্। 
ইতি শাস্তিপর্বণি নৈলবগ্ঠীয়ে আপদ্ধর্মে ভাঁব্তভাবদীপে ব্রয়ন্তংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৩৩| 

কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত, দিন, বাত্রি, ক্ষণ, লব, মাস, পক্ষ, ছয় খতু, বসব ও কল্প 

_ এইগুলিকে কাল বল৷ হইয়াছে এবং ভূমিকে দেশ বলা হইয়। থাকে । ইহা মধ্যে 
দেশকে দেখ! যাঁষ; কিন্তু কালকে দেখা! যাঁষ না; সে যাহা! হউক, উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধিব 

জন্য যে কাল বা যে দেশকে উপযোগী বলিয়া মনে কবিবে, সেইভাবে তাহাই গ্রহণ 
করিবে 1২১--২২॥ 

খষিবা ধর্শান্ত্র, অর্থশান্ত্র ও মোক্ষশান্ত্রে এই দেশ ও কালকেই কার্ধ্যসিদ্ধিব 

প্রধান উপায় বলিয়। নির্দেশ কবিযাঁছেন এবং মনুষ্যগণেবও কার্ধ্যাবস্তেব সমযে এই 
ছুইটা প্রধান বলিয়া অভিমত হইয়া! থাকে ॥২৩॥ 

অতএব যিনি পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক কার্য্য কবেন, তিনি প্রথমেই অবহিত হইয়! 

অভিপ্রেত দেশ ওকালেব সম্যক্ পর্ধ্যালোচনা৷ কবিবেন। তাহা হইলেই তিনি দেশ ও 

কালের গুণে কায্যে ফললাভ কবিতে পাঁবিবেন' ॥২৪। 

গছ “1-সগ্ুত্রিংশদ ধিকশততমোহ্ধায়৮ পি বঙ্গ বর্ধ নি। 



চতুস্তিংশদধিকশত তমোহধ্যায়ঃ । 
কক 

যুধন্ঠির উবাচ। 
সর্বত্র বুদ্ধিঃ কথিতা! শ্রেষ্ঠ! তে ভরতর্ধভ 1| 
অনাগতা তথোৎপন্গা দীর্ঘসূত্রা বিনাঁশিনী |% 
তদিচ্ছামি পরাং বুদ্ধিং শ্রোতুং তে ভরতর্ধভ !। 

যথা রাজ! ন মুহেত শত্রতিঃ পরিবারিতঃ ॥২॥ 
ধর্মার্ঘকুশলে! রাজা ধর্মশ স্্রবিশারদঃ| 
পৃচ্ছামি ত্বাং কুরুতরেষ্ঠ ৷ তন্ে ব্যাখ্যাতুমর্ছদি ॥:] 
শক্রভির্বহুতিগ্রান্তো যথ! বর্তেত পার্থিবঃ| 

এতদিশ্ছাম্যহং শ্রোতুং সর্ববমেব যথাবিধি 181... 

র্বত্রেতি। শ্রেষ্ঠ কারধা স্্মপায়মধ্যে ধান, তে ত্যা। তন্তান্তৈবিধ্যঞ্চ কথিতমিত্যাহ 
অনেতি। অনাগতা৷ ভবিষ্য্বিষয়, উৎপন্ন! তংক্ষণাদুপস্থিত।, দীর্ঘং সুত্রং বিধয়প্রবাহো! যন্তাঃ সা 

বিলম্বকারিণীত্যর্থ; ॥১। 
তদিতি। পৰাং সর্কোৎকষ্টামূ। পরিবাবিতঃ পবিবেষিতঃ ॥২ 
উতং বাঁজানং বিশিননরি ধর্্েতি | ব্যাখ্যাতুং বিশেষেণ বক্ত,ম্॥৩া 
শক্রতরিতি। গ্রস্ত আক্রান্তঃ, বর্ডেত ব্যবহবেৎ ৪ 

যুধিষটিব বলিলেন-“ভবতশ্রেষ্ঠ! আপনি সর্বত্রই কার্ধ্যসিদ্ধির উপায়েব মধ্যে 
একমাত্র বুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন এবং সে বুদ্ধিও ভবিত্তদবিষয়া, প্রত্যুৎপন্। ও 
ীর্ঘসত্রা-_এইবাগ ত্রিবিধা!। তাহাঁৰ মধ্যে দীর্ঘতর বুদ্ধি বিনাশের হেতু, ইহাও 
বলিয়াছেন ।১। 

অতএব ভবতশ্রেষ্ঠ! আমি আপনাব নিকট সেই উৎকৃষ্ট বুদ্ধিব বিষয় শুনিতে 
ইচ্ছা কৰি। যে বুদ্ধিব গুণে রাজ! শক্র পরিবেষ্টিত হইয়াও কর্তব্যবিমূঢ না হন 1২1 

অথাৎ সে বাজা ধরে ও অর্থে নিপুণ এবং ধর্মশান্ত্রে বিশাবদ হইয়া শত্রু পবি- 
বেষ্টিত অবস্থায় বর্তব্যবিমূঢ় না হন। বৌববশ্রেঠ! আমি আপণার নিকট 
তাহাই জিজ্ঞাস! কবিতেছি। অতএব আপনি আমাব নিকট তাহা বলুন ॥৩| 

বাছা বহু শক্রকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া যে ভাবে চলিবেন, আমি সেই সমস্ত বিষয় 
যথাবিধানে শুনিতে ইচ্ছা! কবি ৪1 

বিস্মিত অপি ৯ 
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বিষমস্থং হি রাজানং শত্রবঃ পরিপন্থিনঃ | 
রো যতন্তে পূর্বতাপিতাঃ ॥৫| 
সর্বত্র প্রাধ্যমানেন ছুর্ব্বলেন মহাবলৈঃ | 
একেনৈবাঁসহায়েন শক্যং স্থাতুং ভবেৎ কথম্ ॥৬॥ 

কথং মিত্রমরিথপি বিন্দতে ভরতর্ধভ 1। 
চেষ্টিতব্যং কথ্চাত্র শত্রোমিত্রস্ত চান্তরে ॥৭)। 
প্রজ্ঞাতলক্ষণে মিত্রে তথৈবামিত্রতাং গতে | 
কথন্ত পুরুষঃ কুর্যযাৎ কৃত্ব! কিংবা সুখী ভবেৎ || 
বিগ্রহং কেন বা! কুরধ্যাৎ সন্ধিং ব৷ কেন যোজয়েৎ। 
কথং বা শত্রমধ্যস্থে! বর্তেত বলবানপি ॥৮| 

ভারতকৌমুদী 
নম্বেকং বহবঃ কথমাক্রা মন্তীত্যাহ বিষমন্থিতি | বিষমস্থং বিপন্নমঃ পবিতঃ পন্থা উপায় 

এষামতীণ্ত পবিপদ্থিনঃ। উদ্ধর্ত/মুতোলয়িতুম্ 1৫1 
সর্দরেতি। প্রীর্ঘামানেন উন্ন,লয়িতুমিস্বমাণেন।৬। 
কথমিতি। বিপ্বতে লভতে। চেষ্টিতব্যং কর্তব্যম্, অস্তবে মধ্যে 0৭ 
প্রেতি। প্রকর্ষেণ ভ্াঁতং লক্ষণং মিত্রভাবো যন্ত তম্সিন। কথং কিম 

বিগ্রহমিতি। বলবানপীত্যপিখব্েন প্ছুর্বলেন মহাবলৈশ্বিতি গ্রাগুকো ছুর্বলঃ সমুচ্ঠী- 
রতে ॥ন 

ভারতভাবদীপঃ 

স্ধত্রেতি॥১--৪॥ উন্ধর্মুন্মুলরিতৃম্ ৫ সর্বত্র সর্ধদিক্ষ্ৈ প্রার্থামানেন গ্রসিতৃমিতি 
পূর্বরন্তাপিত বহু শক্র সকল দিক হইতে আসিযা সঙ্কটাপন্ন এক রাজাকে উৎ- 

খাত কবিবাব চেষ্টা কবিযা থাকে ॥৫1, 

সর্বত্রই প্রবল শক্রবা নিঃসহায়, এক!কী ও ছূর্ব্বল ব্যক্তিব সর্ববন্ধ হবণ কবিবাব 

ইচ্ছা কবে; সেই অবস্থায সেই ছূর্বল ব্যক্তি কি কবিয! থাকিতে পাবে? ॥৬| 
ভবতশ্রেষ্ঠ ! বাজ! কি প্রকাবে মিত্র ও শক্র লাভ কবেন এবং শত্র,.ও মিত্রের 

মধ্যে থাকিয়া কি প্রকাবই ব! ব্যবহাব কবিবেন ? ॥৭1 

পুর্ব যাহাব মিত্রভাব জানা গিয়াছিল, সেই ব্যক্তি যদ্দি শক্র হইয! পডে, তাহা 
হইলে মানুষ কি প্রকাব ব্যবহাঁব কৃবিবে এবং কি কবিযাই বা! সুখী হইবে ?1৮॥ 

কাহাব সহিত বিগ্রহ কবিকে? কাঁহাৰ সহিতই বা সন্ধি কবিবে এবং বলবান্ 
হইয়াও শক্রব মধ্যে কিভাবে চলিবে ?0১৯॥ 

(৮) প্রঙ্গাতলক্ষণে- বর্ধ, অজাতলক্ষণে-পি নি। 
সপ সী 

শু 
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এতৈ সর্ববকৃত্যানাং পরং কৃত্যং পরন্তপ 1| 
নৈতন্ত বশ্চিদক্তাস্তি আতা বাপি হুহুল্ 'ভঃ ॥১০॥ 
খাতে শীস্তনবাঁদৃভীম্াৎ সত্যসন্ধাজ্জিতেন্দ্িয়াৎ | 
তদঘ্িত্য মহাভাগ | সর্বমেতদৃত্রবীহি মে ॥১১। ফযুগ্মকম্) 

তীন্ম উবাচ। 
ত্বদ্যুক্তোহয়মনুণ্রশ্ যুধিতির 1 গুণোদয়ঃ 
শৃণু মে পুত্র! কাৎন্স্যেন গুহ্মাঁপৎস্থ ভারত ! ॥১২] 

অমিত্রো মিত্রতাং যাতি মিত্রঞ্চাপি প্রহুষ্যতি | 
সামর্ধ্যযোগাৎ কার্ধ্যাণামনিত্যা বৈ সদা গতিঃ 0১২] 
তম্মাঘিশ্বসিতব্যঞ্চ বিগ্রহ সমাঁচরেৎ। 

দেশং কালঞ্চ বিজ্ঞায় কার্য্যাকার্ধ্যবিনিশ্চয়ে ॥১৪| 

ভাবতকৌমুদী 

এতওপ্রশ্নে হেতুযাহ এতদিতি | খতে বিনা, বত্যসন্ধাৎ সত্যগ্রতিজাৎ। আদ্বিয 
বিবিচ্য 0১০--১১] 

ত্বদিতি। ত্বদুকতস্তবৈবোচিতঃ। গুণস্ত উৎকর্ষন্ত উদযে। যন্মাৎ সঃ | গুহং গোঁপনীয্মূ॥১২। 
অমিন্্ ইতি। গ্রহ্ঘ্যতি শত্র্বতি। সামর্থযোগ।ৎ প্রকারভেদাৎ, গতির্লোকানামবন্থা 7১৩| . 

তন্মার্দিতি। বিশ্বসিতব্য' বিশ্বীসেন সন্ধীতব্যম্। কার্ধযাকাধ্যবিনিশ্চয়ে কর্তব্যাকর্তৃব্যনিরূপণ- 
বিষযে 1১৪| 

পিপি অপি অপি ৬. পপ ঈদ ৯ প৯৫৯, ক এ স্ ৯৯০৯ পিপি তি পিপি ৯ তি বাতাস স্ছি পাটি ওত পাপী পিন পা ও পপ 

শত্রসন্তাগী পিতামহ! এই কার্ধ্যটী সমস্ত কার্্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; স্ৃতবাং শাস্তমু- 
নন্দন, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও জিতেক্রিয একমাত্র ভী্ম ভিন্ন এই কার্য্যেব বক্তা অপব কেহ 
নাই এবং ইহাব শোতাও অভিছ্ল্নভ ; অতএব মহাঁভাগ ! আঁপনি বিবেচনা কবিয়া 
এই সকল বিষয আমাঁব নিকট বলুন? ॥১০-_-১:॥ 

ভীগ্ম বলিলেন-_“ভবতনন্বন | পুন্র! যুধিষ্টিব | ইহাতে উৎকর্ষ উৎপন্ন হয় 
সুতরাং এইবপ প্রশ্ন কবা তোঁমাব পক্ষেই সম্তব্পব। সে যাহা হউক, এই গোপনীয় 
আপব্ বিষয়টা তুমি আমাব নিকট সমস্তই শ্রবণ কব ॥১২ 

কাঁ্যেব প্রকাবভেদে শত্রও মিত্র হয, আবার মিত্রও শত্রু হইয়া! উঠে; অতএব 
মানুষে অবস্থা অনিত্য 1১৩1 

অতএব বাজা বর্তব্য ও অবর্তব্যনিবপণ বিষয়ে দেশ ও কাল বুঝিয়া সন্ধিও 
কবিবেন, আবাব বিগ্রহ কবিবেন ॥১৪1 
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সন্ধাতব্যং বুধৈর্ণিত্যং ব্যবস্ চ হিতার্থিভিঃ | 

অমিজ্জৈরপি সন্ধেয়ং প্রাণা রক্ষ্য। হি ভারত৭ |১৫॥ 
যোছুমিব্রৈ্নরো নিত্যং ন মন্দধ্যারপঞ্তিতঃ। 
ন সোহর্থ, প্রাপথুয়াৎ কিঞ্চিৎ ফলান্যপি চ ভারত ! ॥১৬| 

যন্তবমিত্রেণ সন্দধ্যাৎ মিত্রেণ চ বিরুধ্যতে | 
অর্থযুক্তিং সমালোক্য সুমহদ্বিন্দতে ফলম্ ॥১৭॥ 
অন্রাপুযুদাহবন্তীমমিতিহাসং পুরাতনমূ। 
মার্জাবন্ত চ সংবাদ স্যগ্রোধে মৃষিকস্থ চ |১৮| 
বনে মহতি কম্মিংশ্চিন্য গ্রোধঃ হমহানভূঙ। 

লতাজালপরিচ্ছন্নে! নানাদ্িজগণান্বিতঃ ॥১৯॥ 

স্বন্ধবান্ মেঘদঙ্কাশঃ শীতচ্ছায়ো৷ মনোরমঃ | 
অরণ্যমভিতো জাঁতঃ স তু ব্যালমুথাকুলঃ ॥২০॥ 

ভাবতকৌমুদী 
সন্ধাতব্যমিতি। ব্যবস্ত হিতং পর্ধ্যালোচ্য, বুধৈহিতার্থিতিঃ সহ সন্ধাতবাম্ ॥১৫। 
যইতি। ন সন্দধ্যাৎ অমিত্রত্ববোধাঁদেবেতি ভাঁব:। অর্থং প্রযৌজনম্ 1১৬| 
যইতি। অর্থযুক্তিং দ্ার্থন্বিধাম্।৯৭| 
অন্রেতি। নীচি মৃণদেশে বহশিখবতয় ভূমে বোধে। যেন স ন্ুগ্রোধে। বটবৃক্ষঃ ॥১৮। 
বন ইতি। লতাঙ্গালেন পবিচ্ছন্ন আবৃত, নানাদিজগণৈঃ পক্ষিগণৈবদ্বিতঃ ॥১৯। 

 ভরতনন্দন। রাজ! মন্ত্রীদিগেব সহিত আলোচনাপূর্বক হিত নিশ্চয কবিয়া 
অভিজ্ঞ মিত্রদিগেব সহিত সন্ধি কবিবেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে শক্রগণেব সহিতও সন্ধি 

কবিবেন। কারণ, প্রাণ রক্ষা কৰিতেই হইবে 1১৫॥ 
ভবতনন্দন ! যে মূর্খ মানুষ শত্রগণেব সঠিত কখনও সন্ধি করে না, সে কোন 

প্রয়োজন সাধন কবিতে পাবে না কিংবা কোন ফল লাভ কবে না ॥১৩1 

আর যিনি স্থার্থেব স্ৃবিধ। পর্য্যালোচনা। কবিয়া শক্রব সহিতও সন্ধি করেন, 

আবার মিত্রের সহিতও বিবোধ কবেন, তিনি বিশেষ কল লাভ কবিষ| থাকেন ॥১৭| 

মনব্বীর! এই বিষয়েও বটবৃক্ষে বিভাল ও ইছুবেব সংবাদবপ প্রাচীন বৃত্তান্তেব 
উল্লেখ করিয়1 থাকেন ॥১৮॥ 

কোন মহাবনে লতাসমূহে সমাচ্ছন্ন এবং নানাবিধ পক্ষিদমূহদমস্থিত একটা বিশাল 
বটবৃক্ষ ছিল ॥১৯॥ 

১৫৯ 
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তন্ত মূলং সমাশ্রিত্য কৃত্ব! শতমুখং বিলম্ । 

বসতি ন্ম মহাপ্রাজ্ঞঃ পলিতো! নাম জষকঃ ॥২১। 

শাখাং তম্ত সমাশ্রিত্য বসতি স্ম স্ুখং পুরা । 

লোমশে৷ নাম মার্ীরঃ পক্ষিপঙ্াতখাদকঃ ॥২২| 
তত্র চাগত্য চাণ্ডালো হ্রণ্যে কৃতকেতনঃ। 

প্রযোজয়তি চোম্মাথং নিত্যমন্তংগতে রব ২৩ 
তত্র স্বাযুময়ান্ পাশান্ যথাবৎ সংবিধায় সঃ 
গৃহং গন্ব। সুখং শেতে প্রভাতামে ত শর্ববরীমূ 1২৪ 

তমা আস ৪ ৪:৮8 থপ সপিপ্৯িপ্৯ি ক ০ পিসি পেত এততিজক ৩ তস্িসত৬ ৫৯ ৮ ৬৯৬ 

ব্বেতি। সবনধবান্ ব্বিশাগশাখোৎপততিস্থানবান্। অভিত মাশ্রিত্য ইতার্থ: ব্যালমুগৈহিংঅ- 
গশুভিবাকুণো ব্যাপ্ত: ॥২০। 

তন্তেতি। বিলং গর্মূ। পলিতো নীম বৃদ্ধবদবদ্ধিমাৎ ২১ 
শাঁখামিতি। সোমশে! নাম লোমবাহদ্যৎ, পক্গিণাং সঙ্যাঁতং সমূহং খাঁদতীতি সং 1২২। 
তত্রেতি। কৃতকেতনে নিশ্িতগৃতঃ। উত্নথং কৃটবন্রমূ। প্উত্মাঁথং কুটধ স্তাৎ” ইত্য 

মঝঃ। পশুগক্ষিবন্ধনযন্ত্রমিত্যর্থং 1২৩। 

তদ্বেতি। আ|যুরযান্ পশুশিরাময়ান্, সংবিধায় সংস্থাপা ॥২৪| 

ভাবতভাবদীপঃ 
শেষঃ। ৬--৮। গ্রাকতন্কত্রিমমিত্রয়োর্সধো কেন সন্ধিঃ কর্তব্য: কেন বা বৈবম্ ॥৯--১৪॥ ব্যবস্ত 
নিশ্চিত্য ॥১৫--১৭| অন্ধ পূর্বস্রোকেতর্থে ॥১৮-_২২| উন্মাথং কুটবন্ত্ং পশ্তমুগপক্ষিবন্ধনম্ 

বনমধাজীত সেই মনোহর বটবৃক্ষেব বিশাল বিশাল শাখা! ছিল এবং তাঁহার 
মেঘেব ন্যায় নীলবর্ণ ও শীতল ছায়৷ অনুভূত হইত, আব তাহাব নিকট দিয়া বহুতর 
হিংস্র পণ্ড বিচবণ কবিত ॥২০। 

পলিতনামে একটা অতিশয বুদ্ধিমান্ মৃষিক সেই বটবৃক্ষের মূলদেশে শতমুখ- 
যুক্ত একটা গর্ত কবিষ| তাহাতে বাঁস কবিত ॥২১| 

আঁর পক্ষিসমূহতক্ষক লোমশনামে একট! বিড়াল সেই বটবৃক্ষেব শীখ। অবলম্বন 
কবিধা পুর্ব হইতেই সুখে বাস কবিত॥২২। 

'এমন সমযে এক চণ্ডাল সেই বনে আসিয়া গৃহনির্দাণ কবিয়া বাস কবিতে লাগিল 
এবং সে প্রত্যহ সুরধ্য অস্তাচলে গমন কৰিলে, পণ্ুপক্ষী ধবাব একটা যন্ত্র সেস্থানে 
পাঁতিয! বাখিত ॥২৩ 

সেই চণ্ডাল লেই বনে গশ্ুব নাড়ীময় বহুতব জালও গাতিযা৷ রাধিয! ঘবে যাইয়া 
সুখে শযন কবিত এবং রাত্রি প্রভাত হইলে সেস্থানে আসিত 1২৪॥ 



পর্ববণি চতুস্ত্িশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১২৬৭ 

তত্র ল্ম নিত্যং বধ্যন্তে নক্তং বহুবিধা ম্বগাঃ। 
কদাচিদত্র মার্ভারস্্প্রমভোইপ্যবধ্যত ॥২৫| 
তম্মিন্ বদ্ধে মহাঁপ্রাজ্জে শত্রো৷ নিত্যাততায়িনি। 
তং কালং পলিতো৷ জ্ঞাত্বা প্রচার স্থুনির্ভয়ঃ ॥২৬| 
তেনানুচরত। তন্মিন্ বনে বিশ্বস্তচারিণা | 
ভক্ষ্যং ম্বগয়মাণেন চিরাদদৃউং তদামিষম্ ॥২৭| 
স তমুন্মাথমারুহ তদামিষমভক্ষয়ৎ। 
তস্তোপরি সপত্বস্ত বদ্ধন্ত মনস। হসন্ ॥২৮॥ 
আমিষে তু প্রসক্তঃ স ক্দাচিদবলোকয়ন্। 
অপশ্যদপরং ঘোরমাত্বনঃ শব্রমাগতম্ ॥২৯॥ 

শবপ্রসূনসঙ্কাশং মহীবিবরশায়িনমূ। 
নকুলং হরিণং নাম চপলং তাত্রলোচনম্ ॥৩০॥ 

তেন মুষিকগন্ধেন ত্বরমাণমুপাঁগতমূ। 
ভক্ষ্যার্থং সংলিহানং তং ভূমাবৃর্ঘনুখং স্থিতমূ ॥৩১| (বিশেষকম্) 

তত্রেতি। ন্জং বাত্রো। অগ্রমতোহপি সাঁবধানোহপি 1২৫। 
তশ্িন্নিতি। নিত্যাততায়িনি সর্ব! হিং্রূপে। পলিতো নাম স মৃষিকঃ ॥২৩। 

তেনেতি। মৃগযমাণেন অন্বস্যত! | আমিবং মাংসম্ 1২৭ 

সইতি। সপত্বস্ত শতোর্স।জারম্ত 1২৮1 
আমিষ ইতি। আমিষে মাংসে তদ্ভক্ষণ ইত্যর্থঃ। শংপ্রহ্থনমঙ্কাঁশং শবাখাতৃণবিশেষপুষ্পবর্ণম্ঃ 

মহীবিববশীয়িনং ভূমিগর্ভবাঁমিনম্। হরিণং নাম হবিদ্র্ণতাৎ। সংলিহানং রসনামাবিছুর্ব- 
স্তম্ 1২৯--৩১। 

লোমশ নামক বিড়ালট! সাবধান থাকিয়াও সেই জালে দৈববশতঃ বদ্ধ হইযা 
পড়িল 1২৫॥ 

সব্ধদ! হিংসাঁপবাষণ ও মহাবুদ্ধি শত্রু মার্াব জালে বদ্ধ হইলে, পলিতনাঁমক 
সেই মৃষিক তাহা জানিয়৷ সেই সময়ে নির্ভয়ে বিচবণ কবিতে লাগিল ॥২৬ 

সেই মুষিক আশ্বস্তচিতে সেই বনে বিচবণ কবতঃ খাদ্ধ অন্বেষণ কবিতে থাকিয়া, 
বহুকালেব পৰ সেই মাংস দেখিতে পাইল ॥২৭॥ 

তখন মুষিক মনে মনে হান্ কবিতে থাকিযাঁ সেই কৃটযস্ত্রে আবোহণ কবিয়া 
উপবিবদ্ধ শক্র বিড়ালেব মাংস ভক্ষণ কবিতে আবস্ত কবিল ॥২৮ 
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শাখাগতমরিং চান্তম্পশ্যৎ কোটরালয়মূ। 
উল্কং চন্দ্রকং নাস তীক্ষতুত, ক্ষপাচরম্ ||৩২| 
গন্য বিষয়ং তত্র নকুলোল্/কয়োন্তথা। 
অথান্থাদীদিয়ং চিন্ত। তৎ প্রাপ্য সুমহদ্ভয়ম্ |1৩৩। 
আঁপদ্থস্তাং সুকষ্টায়াং মরণে প্রত্যুপস্থিতে। 
সমস্তাদভয় উৎপন্নে কথং কার্ধ্যং হিতৈহিণা |1৩৪।। 
স তথা সর্ববতো! রুদ্ধঃ সর্বত্র ভয়দর্শন | 
অভবদ্ভয়সন্তপুণ্চক্রে চ পরমাং মতিম্ ॥৩৫|। 

আগদিনাশতুয়িষঠং শন্বনীয়ং হি জীবিতযৃ। 
স্মস্তাৎ সংশয়ং সেহিয়ং তম্মাদাপুপস্থিত। ॥৩৬| 

ভারতকৌমুদী 
শাধেতি। কেটিবাঁলয় বৃক্ষবিবরবাঁসিনম্1 উলুকং পেচকম্।৩২ 
গতন্তেতি। বিষয়ম্ আক্রমণগোচবম, গতস্ত মৃষিকস্ত 1৩৩] 
আঁপদীতি। হথকষ্টাযামতীবকইজনিকাহাম্। কথং বি 1৩৪ 

৮০১ িররারারাারারারারারার সেই মৃষিক বিড়ালের মাংস ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়া কখনও চারি দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়া! দেখিতে পাইল--শরপুপ্পেব ্তায় হবিদর্ ভূমিগর্তবাঁসী, তাঅনযন ও চঞ্চল 
গাত্র। নিজের অপব ভয়ঙ্কব শত্রু, হবিশনামে একটা! নকুল (বেজী) নিজেব গদ্ধ পাইয়া 
সত্ব উপস্থিত হইয়াছে এবং ভঙ্গণ কবিবার জন্ত িহ্বা বাহিব করিতেছে ও উ্দমুখ 
হইয়া! ভূতলে রহিয়াছে ॥২৯-_৩১। 

আঁবার দেখিল--কোটববাসী, তীক্ষুচঞ্ ও বাত্তিচাঁরী চন্দ্রক নাগে অন্ত এক শব্র পেচক আসিষা বৃক্ষেব শাখায় বসিয়াছে ৩২ 
তখন সেই মৃখিকটা নকুল ও পেচকের পক্রমশেব বিষয হইয়া পড়িল, তাহাতে তাহার গুকতব বিপণ উপস্থিত হইল, পরে সে এইবপ চিন্তা কবিতে লাগিল-_1৩৩ 
সকল দিক্ হইতেই ভয় আসিযাছে, অত্যন্ত ককৈব বিপদ উপস্থিত হইবাছে; এমন কি মৃত্যুই আসিয়া পড়িয়াছে, এ অবস্থায আমি আপন হিতেব জন্য কি করি॥৩৪| 

কমে মৃষিকটা শক্রকর্ভৃক সকল দিকে কদ্ধ হইবা, সকল দ্বিকেই ভয় দেখিতে থাকিষ! এবং ভয়ে অস্থির হইয়া, এইবণ উত্তম বুদ্ধি কবিল 1৩৫ 
(৩৫). পরমাং গতিম--পি বঙ্গ? (৩৬) ভাত ৮১০১০ ঠিত ও 
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গতং হি সহস! ভূমিং নকুলে' মামবাপয়াৎ| 
উল্কম্চেহ তিষ্ঠন্ং মর্ভারঃ পাশসংক্ষয়াৎ ॥৩৭| 
ন ত্বেবাস্রদিধঃ প্রাজ্ঞ সম্মোহং গন্তমর্থতি | 

করিষ্ছে জীবিতে যত্তং যাবছুচ্ছসনিগ্রহাৎ ॥৩%। 

ন হি বুদ্ধ্যাইন্বিতঃ প্রাজ্জে৷ নীতিশাস্ত্রবিশারদঃ | 

নিমজ্জত্যাপদং প্রাপ্য মহতোহ্থানবাপ্য হ॥৩৯| 

ভাবতকৌমুদী 

আপদিতি। আপং বিনাশশ্চ ভূষিষোঁ। বলো সম্তাবনীমৌ শ্মিন্ তত, তাদৃশং জীবিতং 

জীবনমূ্, শক্কনীয়ম্ অব্তত্ব্বষয়ে আশঙ্কম। স জীবনবিষয়ঃ ॥৩৬| 

গতমিতি। নফুলো ভূমিং গতং মাং সহসৈব অবাগুযাৎ গৃষীয়াৎ। অতে| ভূমৌ গমনং ন 
যুক্তমিতি ভাবঃ। ইহ কুটযসতরেতিঠস্তঞচ মাম্, উল,কম্তকশাখাস্থঃ পেচক:, পাশসংক্ষয়াৎ মার্জীব্শচ 
অবাণুয়াৎ। তদত্রাবস্থানমপি নোচিতম্। তেনেদাশীং বিং কর্তবামিত্যাশয়ঃ 1৩৭1 

নেতি। উচ্ছামনিগ্রহাৎ জীবনাশ্বীদপরিত্যাগাৎ।৩৮॥ 
নেতি। নিমজ্জতি দনুহতি, অর্থান্ প্রয়োজনানি ॥৩৯| নু 

ভাবতভাবদীপঃ 
| ২৩--২৫|॥ পলিতো মুষিকঃ1২৬--২৭ তদামিষং তন্ত উন্মাথে ধৃতমামিষম্|২৮। সপত্বন্ত 
সগত্বং বন্ধমনাদৃত্য 1২৯1 শবভূশবিশেষঃ তৎ্রস্থতং পুম্পদ্ ॥৩০--৩৫॥ গতৈরাপদ্গতৈ- 

ভঁবিতমাপদ্ধিনাশেন ভূয়ি্ঠং প্রশস্তং কাঁধম্1৩৬| স্পষ্টোহধ্য শেষ: ৩৭২২১ 
ইতি শাস্তিপর্বণি আপদ্রর্দে নৈলকষ্টীয ভারতভাবদীপে চতু্িশরধিকশততমো যায়: 1১৩৪1 

'অধিক পবিমাণে বিপদের বা বিনাশেব সম্ভাবনা আমি পভিলে জীবনের 

সন্দেহই করিতে হয়। সকল দিক্ হইতেই সেই জীবনসন্দেহ আমাব উপস্থিত 
হইয়াছে ; অতএব অবস্থাই স্বীকার কবিতে হইবে যে, আমাব গুকতব বিপদই 

আসিয়াছে 1৩৬ 

আমি যদি ভূতলে পতিত হই, তাহা! হইলে তৎক্ষণাং নকুল 'আমাকে ধবিয়া 
ফেলিবে, আব এখানে থাকিলে পেচক আইসিয়৷ ধবিবে কিংবা পাশ মুক্ত হইতে 
পাঁরিলে বিড়াল আমাকে ভক্ষণ কবিবে 1৩৭ 

অথ চ আমাৰ ্তায বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিমুগ্ধ হইতে পাবে না; সুতবাং আমি 
জীবনের ভরস! পবিত্যক্ত হওযাঁষ জীবন বক্ষাব অন্তাই চেষ্টা কবিব ॥৩৮ 

বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ ও নীতিশাস্্রনিপুণ লোক পর্যাপ্ত অভীষ্টলাভেব পরে বিপদ 

আঁসিলেও কর্তব্যবিমূঢ় হন না 1৩৯॥ 



১২৭০ মহাভারতে শান্তি -. 

ন ত্বন্য!মিহ মার্জদারাদ্গতিং পশ্যামি সাম্প্রতমৃ। 
বিষমস্ছে। হায়ং শক্রুঃ কৃত্যং চাঁম্ত মহম্ময়। ৪০] 

জীবিতার্থী কথ, ত্বদ্ত শত্রভিঃ প্রার্থিতস্ত্িভিঃ | 
প্রণহেতোরিমং মিত্রং মার্ডদারং সংশয়ামি বৈ18১| 
নীতিশান্ত্ং সমাশ্রিত্য হিতমস্তোপবর্ণয়ে | 
যেনেমং শক্রুনঙ্যাতং মতিপুর্বেণ বঞ্চয়ে ॥৪২॥ 

অয়সত্যন্তশক্রর্নে বৈষম্যং পরমং গতঃ | 

মুটে। গ্রাহয়িতুং স্বার্থ, সঙ্গত্যা যদি শক্যতে ॥৪৩| 
কর্দাচিদ্যাসনং প্রাপ্য মন্ধিং কৃর্য্যান্ময়! সহ। 
বলিন! সমিকৃষম্ত শত্রোরপি পরিগ্রহঃ |8৪1 
কার্ধ্য ইত্যহ্ছিরা চার্য্য! বিষমে জীবিতার্থিন! | 
শ্রেষ্ঠো হি পণ্ডিতঃ শত্রর্ণ চ মিত্রমপণ্ডিতঃ ॥8৫॥ ফুগকম্) 

ভারতকৌমুদী 
নেতি। গভিমুপায়ম্। বিষমন্থে। জালবন্ধনাদবিপন্নঃ,- অয়ং মার্জারঃ| ময়! চান্ত মহৎ- 

প্রয়োজনং পাশান্সোচনমিতার্থঠ কৃত্যং বর্তং শক্যম্ 1৪০1 

জীবিতেতি। কখমিতি বিষাদে, ভ্রিভির্নকুলোল,কমার্জারৈঃ, শক্তি গ্রার্থিতো ভোক- 
মিষ্টোইহম্ 'অথ চ জীবিতার্থী। ততশ্চাহ্ শ্রাণেতযাদি ॥৪১| 

নীতীতি। মতিপূর্বেণ বুদ্ধিগ্রযুক্তেন কৌখলেন, বঞচয়ে প্রতারয়ামি 1৪২ 
অর়মিতি। অয়ং মার্জাবঃ, হৈষম্যং পাশবদ্ধতয়। বিপদসূ। গ্রাহসিতুং বোধমিতুম্ সন্ত্যা 

কৌশলেন ॥৪৩1 

বর্তমান সমযে আমি এই মার্জার ভিন্ন অন্ত জীবনবক্ষার উপায় দেখিতেছি না। 

আমার এই শত্রু মাজ্জর্গৰ দাকণ সঙ্কটে পড়িয়াছে ; অথ চ আমি উহাব মহৎ উপ- 
কাব সম্পাদনু কবিতে পাবি ॥৪০। 

হায়! তিনটা শক্ত এখন আমাকে চাহিতেছে; অথ চ আমার জীবন রক্ষা 
করিতেই হইবে ; অতএব প্রাণরক্ষার জন্য এই মাজ্জণবকেই মিত্ররূ্পে আশ্রয় 

করিব ॥৪১৭ 

আমি নীতিশাস্ত্র অবলম্বন কবিষা মার্জাবে হিতেব কথ! বলি, যাহাতে বুদ্ধির 

কৌশলে এই শক্রগুলিকে প্রতাঁবণা করিতে পাবি ॥৪২1 
আমার মহাশক্র এই মূর্খ বিড়ালটা অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছে; সৃতবাং কৌশলে 

যদি উহাকে উহাব স্বার্থ বুঝাইতে পাৰি 1৪৩1 
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মম ত্বমিত্রে মার্জাবে জীবিতং সম্প্রতিষ্ঠিতমূ। 
হস্তাম্মৈ সম্প্রবন্ষ্যামি হেতুমাত্ববিমোক্ষণে ॥-৬ 
অগীদানীময়ং শত্রঃ সঙ্গত্যা পণ্ডিতো ভবেৎ। 
এবং বিচিন্তয়ামাস মৃষিকঃ শত্রবেষ্টিতঃ॥৪৭| 
ততোহ্থগতিতত্বঙ্ঞঃ সন্ধিবিগ্রহকালবিৎ | 

সাস্পূর্ব্বমিদং বাক্যং মার্জারং মুষিকোইব্রবীৎ |8৮| 
সৌহৃদেনাভিভাষে ত্বাং কচ্চিন্মার্জার ! জীবসি। 
জীবিতং হি তবেচ্ছামি শ্রেয়ঃ সাধারণ হি নৌ ॥৪৯| 

ভাবতকৌমুদী 
কদাচিদিতি। ব্যসনং বিপদম্, বিষমে বিপদি জীবিতার্থিনা বলনা! সন্গিকৃটস্ত শত্রোরপি পরি- 

. গ্রহে গ্রহণং কার্ঃ সন্ধিন! কর্তশ্য ইত্যাচার্ধ্যা আহুঃ। তথা চেদমাঁচার্যামতমবলদ্ধ্য বলবান্ মার্জারে। 
মধা সহ সন্ধিং কুরধ্যাদগী'ত ভাবঃ | শক্রবপি পঞ্ডিততয। মমাঁযং গ্রাহথ ইতাহ শ্রেষ্ঠ ইতি।৪৪--৪৫1 

ন্ন্মিন্ মার্জাব এব কথ তবাঁয়ং যত্ু ত্যাঁহ মমেতি। অমিত্রে শত্রৌ। অধং হি গ্রবলতঘ! 
নকুলপেচকৌ নিবাঁবষেদিতি ভাঁবঃ ॥৪৬৷ 

নং ূরথে৷ মার্জারঃ কথং তব কৌশলং বুখোতেত্যাহ্ অপীতি। সঙগত্যা মৎসংসর্গেণ 8৭ 
তত ইতি। অর্থগতিতত্বজ্ঞঃ লোকরীতিমর্মাবিৎ। সাত্বপূর্ববং মাধুষ্পূর্ববকম্ ॥৪৮] 
সৌহ্বদেনেতি। নৌ আবযোঁঃ, শ্রেষে! মক্্লং সাঁধারণম্ ইদানীং সমাঁনমের 0৪৯ 

লে স্পাল শর্ত | পরী | পপ | পলা সি পবিস পািগিবীএ্িশী 

ও বিপদে পড়িয়াছে বলিষা আমার সহিত সন্ধি কবিতে পারে। কেন না, 

আগার্য্যের৷ বলেন যে-_ প্রবল ব্যক্তি বিপদে পতিত হইয। জীবন বক্ষা কবিবাব ইচ্ছা 
করিয়া, নিকটবন্তীঁ শত্রকেও আশ্রয কবিবে। কাবণ, পণ্ডিত শক্রুও ভাল ; কিন্ত 
মূর্খ মিত্রও ভাল না ॥৪৪--৪৫॥ 

কিন্তু অদ্ আমাব জীবন এই শক্ত বিড়ীলেব উপবেই নির্ভব কবিতেছে ; অতএব 
আমি উহাব মুক্তিব বিষষে উপায় উহাকে বলিব ॥৪৬। 

আমাব এই শক্র মূর্খ হইলেও আমাব সংসর্গে পণ্ডিত হইযা৷ যাইবে শত্রবেষ্টিত 
মুষিক মনে মনে এইবপ চিন্তা কবিল 18৭ 

পবে লৌকিকবীতিব মর্মবিৎ এবং সন্ধিও বিগ্রহেব সমযাভিজ্ঞ মৃষিক মাজ্জারকে 

এইবপ কোমল বাক্য বলিতে লাগিল-_॥৪৮1 
বিডাল! আমি সৌহান্যিবশতঃ তোমাকে বলিতেছি, তুমি বাঁচিয়া৷ আছ ত? 

আমি তোমা বাঁচিয়া থাকাই ইচ্ছা কবি। বর্তগান সময়ে তোমাব ও আমাৰ মঙ্গল 

সমান ॥৪৯।॥ 

৮০০ 



১২৭২ মহাভারতে শাস্তি. 

নতে দৌম্য! ভয়ং কার্ধ্যং জীবিষ্তসি যথাসুখম্। 
অহুং স্বামুদ্ধরিষ্যামি যদি মাং ন জিঘাংসাস ॥৫০| 
অস্তি কশ্চিছুপায়োহত্র ছুক্ষরঃ প্রতিভাতি মে। 
বেন শক্যতয়া মোক্ষঃ প্রাপ্ত শ্রেয়স্তথা ময়া ৫১ 
ময়াপ্যুপায়ে! ছুষ্টোহয়ং বিচার্য মতিমান্বনঃ | 
আত্মার্ঘঞ তৃদর্থঞচ শ্রেয়; সাধারণং হি নৌ ||৫২।। 
ইদং হি নকুলোল্কং পাঁপবৃদ্ধযাভিদংস্থিতযৃ। 
ন ধর্ষয়তি মার্ডার ! তেন মে স্বস্তি সাঁ্রতম্ ॥৫৩॥ 
কুজংস্চপলনেত্রোইয়ং কৌশিকো মাং নিরীক্ষতে। 
নগণাখাগ্রগঃ পাপস্তস্তাহং ভূশমুদ্ধিজে 1৫8 

ভারতকৌমুদী 
নেতি। ত্থামুন্ধরিস্তাদি দণ্তৈঃ পাশচ্ছেধনেন। দ্রিথাংসসি হত্তমিচ্ছসি 0৫০1 
অস্তীতি। প্রতিভাতি বুদ্ধিবিষয়ো ভবতি। ময়াপি শ্রেয় প্রাপ্ত, শক্যমিত্যর্থঃ 1৫১] 
ময়েতি। মতিং বিচার মত্যা আলোচ্যেত্যর্ঘঃ ॥৫২। 

ই্দমিতি। 'নকুলোলুকমিতি কুদ্রজাতিকতয়া সাহা রঘন্বৈকবদ্ভাবঃ| ন ধর্যয়তি মাং” 
নাক্রামতি, স্বস্তি মঙ্গলম্ ॥৫৩। | 

কৃহগ্লিতি। €কৌশিকঃ পেচকঃ। নগশাখাগ্রগো বৃক্ষশাখাগ্রন্থিতঃ 1৫81 

পি পপ 

রা 

“সৌম্য | তুমি ভয় কবিও না, সুখে জীবনধাঁবণ কবিতে পাবিবে। তুমি যি 

আমাঁকে বধ কবিবাঁব ইচ্ছ। না কব, তবে আমি তোমাকে উদ্ধার কবিব ॥৫০| 

আমার মনে হয়, এ বিষয়ে কোন ছুষ্ধর উপায় আছে-_যাহাতে তুমিও মুক্তি 

পাইতে পাঁবিবে, আমিও মক্গললাভ করিব ॥৫১। 

আমি নিজের জন্য ও তোমাব অন্য মনে মনে আলোচনা করিয়া এই উপায 
নির্ধারণ করিযাছি। কেন না, বর্তমান সময়ে তোমাব ও আমার মঙ্গল সমান ॥৫২। 

বিড়াল! এই পাপাত্মা বেজী ও পেচ! ছুবভিসন্ধি কবিয়াই এ বসিয়! রহিয়াছে, 
উহাব! যদি আমাঁকে আক্রমণ কবিতে ন! পারে, তাহা হইলেই আমার এখন মঙ্গল 
হইবে 1৫৩1 

.. এচঞ্চলনয়ন পাঁপাত্ব। পেচক বৃক্ষেব শাখায় বসিয়া বৰ করতঃ আমাৰ দিকে 
দৃষ্টিপাত কবিতেছে। আমি উহার গুকতব ভয করি ৫8 
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সতাং সাগুপদং মৈত্রং স সখ! মেহসি পণ্ডিত | 
সাহাধ্যকং কবিষ্মামি নাস্তি তে প্র/ণতো ভয়ম ৫৫1 
নহি শক্তোহসি মার্জাব ! পাঁশং ছেতং ময়! বিনা। 
অহং ছেতম্তাম পাঁশ।ংস্তে বদি মাং ত্বং ন হিংসসি ৫৬) 
ত্বমাশ্রিতো ভ্রুমন্থাগ্রং মূলং ত্বহমুপা শ্রতঃ | 
চিরোধিতাবুভাবাবাং বৃক্ষেহস্মিন্ বিদিতগ তে ॥৫৭| 
যন্রিমনাশ্বনতে কশ্চিদ্যশ্চ নাশ্বমিতি কচিৎ। 
ন তৌ ধীরাঃ প্রশংসন্তি নিত্যমুদ্ধিগ্নমানসৌ ॥৫৮॥ 
তম্মাদ্িবর্ধতাং শ্রীতির্নিত্যং সঙ্গতমস্ত নৌ । 
কালাতীতমিহারঘস্ত ন প্রশংসন্তি পণ্ডিতাঃ ॥৫৯॥ ' 

সতামিতি। সগ্রভিঃ পদৈিশ্পা্ঘমিতি সাগ্তপদং সগ্ুগদগমনকানসংসর্গসম্পাদিত মিত্যর্থ: 1৫৫1 
' নেতি। ন হি গক্তোৎস ম'মব তব তীক্ষন্তাঁভাবার্দিতি ভাবঃ| হিংসসি হিনস্মি 1৫৬॥ 

আত্মনঃ পৰ্চয়ং দদাতি ত্বমিতি। দ্রমন্য অস্য নটবৃক্ষম্ত |৫৭॥ 

বস্মিরিতি | নাশ্বরতে ন বিশ্বপিতি, নাশ্বসিতি ন বিশ্বসিতি। উদ্িগ্রমানসৌ ০ 
অপকাবাশ্কাবণাদভীতচিত্তো। অসতাবিশ্ব(সকাবণে পবস্পবং বিশ্বসিতব্যমেবেত্যাশরঃ 1৫৮| 

তম্মাদিতি। মঙ্তং সমমোন? নৌ আবরোঃ। 'অর্থং কার্ধ্যম্ ॥৫৯ 
শসা স্পা ৬ ৭২ ৯৯০ পট লি সি ৯৭ পি 

বিড়াল! সপ্পদ গমন কবিতে কটু সময লাগে, ততটুকু সময একত্র থাকিলেই 
তাহাতে মিত্রতা হয়; সুতরাং তুমি আমাঁব সখ! হইয়া এবং তুমি পণ্ডিতও বট? 
অতএব আমি তোঁমাব সাহাষ্য কৰিব, তোমাৰ প্রাণেব ভষ নাই ॥৫৫॥ 

বিড়াল! আমাকে ছাড়া তুমি তোমাৰ পাশ চ্ছেঘ্ন কবিতে সমর্থ হইবে না; 

কিন্তু তুমি যদি আমার হিংস! না কব, তবে আমি তোমাব পাশ চ্ছেদন কবিব ।৫৬| 

বিড়াল! তোমাব জানা আছে যে, তুমি এই বটবৃক্ষেব উপবে থাকিতে, আৰ 

আমি ইহাঁব মূলদেশে থাকিতাম ; স্মুতবাং আমবা ছুই জনেই এই একটা বৃক্ষে চিব- 

কাল বাস কবিতাম ॥৫৭॥ 

যাহাব উপবে কেহই বিশ্বীম কৰে না এবং যে কাহাবও উপরে বিশ্বাস কবে না; 

পণ্ডিতেবা সেই ছুই প্রকাব লোককেই প্রশংসা কবেন না এবং তাহাবা সর্বদাই 

উদ্িষ্নচিত্ত থাকে 1৫৮1 2 

(৫৮) স্িাীদতি_বজ রা বশ্িানাসতে_নি। 

১৬০ 
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অর্থযুক্তিমিমাঁং তত্র যথাভূতাং নিশাময়। 
তব জীবিতমিচ্ছামি ত্বং মমেচ্ছসি জীবিতম্ ॥৬০। 

কশ্চিত্তরতি কাষ্টেন সুগস্তীরাং মহানদীমৃ। 
স তারয়তি তৎকাষ্ঠং স চ কাষ্ঠেন ভার্ধ্যতে ॥৬১1 
ঈদূশো!। নৌ সমাযোগো ভবিষ্যতি সুবিস্তরঃ | 
অহ ত্বাং তারয়িস্যামি মাঞ্চ ত্বং তারয়িষ্সি ॥৬২| 
এবমুক্ত। তু পলিতন্তমর্থমুভয়োহিতম্ । 

হেতুমদৃগ্রহণীয়ঞ্চ কালাপেক্ষী ন্যাবেক্ষত ॥৬ৎ| 

অথ সুব্যানৃতং শ্রুত্বা তন্ত শত্রোবিচন্ষণঃ | 

হেতুমদ্গ্রহণীয়ার্থং মার্জারো৷ বাক্যমব্রবীৎ ॥৬৪| 

ভাবতকৌমুদী 
অর্থেতি। অর্থযুক্তিং প্রয়োজনসহন্বম্, বথাভূতাঁং ষথার্থাম্ ৬০1 

"  উজ্মাভ্যামেবোঁভষপ্রয়োজনং সাধনীয়মিত্যাহ কশ্চিদিতি। কেন কাঠাবলঘ্বনেন, 
সুগীরামতিগ্রভীরাম্ ॥৬১। 

ঈদৃশ ইতি। সমাযোগঃ সম্মেলনম্, নুবিস্তবশ্চিরন্তনঃ ৬২ 
এবমিতি। পলিতো নাম মৃষিকঃ| হেতুযাঁন্ যুক্তিমাংস্চাঁসৌ গ্রহণীধশ্চেতি তম, কাঁনং 

মার্জবোভ্তবনময়মপেক্ষত ইতি কালাপেঞ্ী, স্যবেক্ষত মার্জাবনুখণপপ্তুৎ ॥৬৩। 

অতএব আমাদেব পরস্পর শ্রীতি বৃদ্ধিলাভ ককক এবং সর্বদাই আমাদের 
সন্মেলন হইতে থাকুক; পণ্ডিতের কিন্ত কাল অতীত হইতে থাকিলে, কোন 
কার্য্েবই প্রশংসা কবেন না ॥৫৯॥ 

বিড়াল! তুমি আমাদেব এই যথার্থ পবস্পব প্রয়োজন শ্রবণ কর। আগি 
তোমার বীচিয়! থাকা ইচ্ছা করি, আবার তুমিও আমাব বীঁচিয়! থাকা ইচ্ছ! কর [৬০1 

কোন এক ব্যক্তি একখান! কাষ্ঠ অবলম্বন করিয়া কোন অতিগভীব মহানদী পাব 
হয়, তখন সে ব্যক্তি সেই কাণ্ঠখাঁণাকে পাব কবে, আবাব কাষ্ঠখানাও তাঁহাকে 
পার করে 1৬১॥ 

এইরূগই চিবকাল আমাদের সম্মেলন হইবে। আমি তোমাকে উদ্ধাব কৰিব 
আবাব তুমিও আমাকে উদ্ধাব 'কবিবে? ॥৬২/ 

গলিত (মুধিক) এইবপ যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণীয় উভয়েব হিতঞ্জনক বিষয় বলিয়া, 
উত্তবেব সময় অপেক্ষা বিয়া, বিড়ালেব মুখেব দিকে চাহিযা৷ বহিল 1৬৩ 

(৬৩)." কালাপেক্গী হবেক্ষাত--বঙ্গ। 12 
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বুদ্ধিমান্ বাক্যসম্পনস্তদ্বাক্যমনুবর্তয়ন। 
স্বামবস্থাং সমীন্ষ্যাথ সান্মৈব প্রত্যপূজয়ৎ |৬৫| 
ততস্তীক্ষা গ্রদণনো মণিবৈদুর্ধ্যলোচনঃ | 
মুষিকং মন্দমুদবীক্ষ্য মাজ্জর্ণরো লোমশোধব্রবীৎ ॥৬৬। 
নন্দামি সৌম্য 1 ভদ্র তে যে মাং জীবিতুমিচ্ছসি। 
শ্রেয়শ্চ বদি জানীষে ক্রিয়তাং মা বিচারয় ॥৬৭॥ 
অহুং হি ভূশমাপন্নস্তমাপন্নতরো মম | 

ঘ্বয়োরাপনয়োঃ সন্ধিঃ ভ্রিয়তাং মা চিরায় চ ॥৬৮॥ 

বিধান্তে প্রাণ্তকালং যৎকার্ধ্যং সিদ্ধিকরং বিভো !| 
মায় কৃষ্ছু।দৃবিনির্ক্তে ন বিন্ঙ জ্মতি তে কৃতম্ |৬৯| 

ভাবতকৌমুদী 
অথেতি | জুব্যান্থতং সুষ্ঠু উত্তমূ। কদাসিৎ দংশেন মৃষিকশ্তাপি মার্জাবশত্রত্ম্ ॥৬৪1 
ুদ্ধিমনিতি। বাক্য: বাকৃপটুঃ, অহবর্তমন্ অসুগবন্ ৪৬৫ 
তত ইতি। তীক্কাগ্র' দশন। দশা যন্ত সঃ, মণিরদদ্বৈদূ্্ংং তথল্লোচনে বন্য স:। লোঁমশো 

নাম ॥৬৩॥ 

নন্দামীতি। তে তব ভদ্রং মঙ্গলর্মন্থতি শেষঃ। শ্রেয়! মঙ্গলবিধানোপায়ম্ 1৬৭1 
অহ্মিতি। আপন্নঃ পাশবদ্ধতবাদাপদং প্রাপ্ত» ত্বক মম অপেক্ষষাপি আপন্নতরঃ অধিকা- 

মাপদং প্রাপ্ত: শক্রবেষি ভত্বাৎ ॥৬৮। 

তাহাব পর বিচক্ষণ বিড়াল শক্র মৃষিকেব যুক্তিযুক্ত ও গ্রাহ্য সুন্দর উক্তি শুনিয়। 
এই কথা বলিল 1৬৪ 

বুদ্ধিমান ও বাকৃপটু বিড়াল মুষিকেব বাক্যেব অন্ুসবণ কবিয়৷ এবং নিজের 

অবস্থা দেখিয়া, কোমল বাক্যেই তাহাব প্রশংসা কবিল ।৬৫॥ 

যাহাব দন্তগুলিব অগ্র সকল তীক্ষ এবং যাহাব নযনযুগল বৈরূর্যযমণিব গ্ায় নীল 
ও উজ্জল; সেই লোমশ নামক মার্জাব মুধিকেব প্রতি শল্প দৃষ্টিপাত কবিয়া বলিতে 
লাগিল--॥৬৬ ও 

“সৌম্য মৃষিক! আমি আনন্বলাঁভ কবিলাম, তোমাব মঙ্গল হউক, যে তুমি 
আমাব বাঁচিযা থাক! ইচ্ছ। কবিতেছ, তুমি যদি আমাঁব মঙ্গলবিধানেব উপায জান, 
তবে তাহা সত্বব কব, এ বিষয়ে কোন বিচাব কবিও ন। ॥৬৭॥ 

আমি অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছি, তুমি আমা অপেক্ষাও অধিক বিপন্ন হইয়াছ ; অত- 

এব ছুই বিপন্নেব সন্ধি করাই উচিত ; সুতরাং তাহা কব, বিলম্ব কবিও ন! /৬৮৪ 

পাপা | ৭5 পাপ পাশ 



১২৭৬ মহাভারতে শাস্তি. 

হ্যন্তমানোহস্মি ভক্তোহম্মি শিষ্তৃদ্ধিতকৃতথ! | 

নিদেশবশবর্তা চ ভবন্তং শরণং গভঃ 1৭০ 
ইত্যেবমুভ্ঃ পলিতো মার্ডজারং বশগগতমৃ। 
বাক্যং হিতমুবাচেদমভিনীতার্থমর্থব ॥৭১॥ 

উদারং যদৃভবানাহ নৈতচ্ছিত্রং ভবছিধে। 
বিহিতো। যন্ত মার্গে৷ মে হিতার্থং শৃণু তং মম ॥৭২। 
অহ ত্বানুপ্রবেক্ষ্যামি নকুলাম্মে মহদ্ভয়ম্| 

ভ্রায়ন্য ভে। ম! বধীন্তং শক্তোহস্মি তব রক্ষণে |৭৩| 
উল্কাচ্ৈব মাং রক কষত্রঃ প্রার্থয়তে হি মাম্। 
অহং.ছেতস্যামি তে পাশান্ সখে ! সত্যেন তে শপে ॥৭8| 

ভারতকৌমুদী 
বিধান্ত ইতি। প্রান্তকালং কাঁলোচিতম্। ক্কৃতং কৃতোঁপকারঃ 1৬৯1 
ন্তেতি। গ্যত্তমীনস্তযক্গর্বঃ | নিদেশবশবর্তী আল্ঞাধীন: 0৭০ 
ইভীতি। পলিতে! নাম মৃষিকঃ। অভিনীতে! বিনয়াঁছিতঃ অর্থে যস্ত তৎ। অর্থবৎ 

সদর্থযুক্তম্ 1৭১1 
উদীরর্িতি। উদাবং মহ। বিহিতে| বিধাতুমিষ্টঃ, মা্গঃ পন্থা তব মুক্তেকপায় ইতার্ঘ; 1৭২1 
অহমিতি। তব! ত্বাং তব ক্রেডমিত্যর্থ: | ম! ববীর্মাদমিতি শেষঃ ॥৭৩| 

_. প্রভাবম্পন্ন মুষিক! যে কাটা সিদ্ধিজনক হইবে, আমি তাহা ব্থাকালে 
অবশ্টই করিব, আমি এই বিপদ হইতে যুক্ত হইতে পাঁবিলে, তোমার কৃত উপকার 
কখনও নিক্ষল হুইকে না 1৬১| 

আমি গর্ধধ পবিত্যাগ করিলাম, তোমাব ভক্ত, শিষ্বুঃ হিতকাবী ও আদেশের 
বশবর্তী হইলাম এবং তোঁমাব শরণ লইলাম? ॥৭০ 

বিড়াল এইবপ বলিলে, মৃষিক বশীভূত বিড়ালকে এই সদর্থযুক্ত ও হিতজনক 
বাক্য বিনয়ের সহিত বলিল-_॥৭১। 

“বিড়াল! তুমি ঘাহা বলিলে, ভাহ! প্রশংসাঁৰ যোগ্য বটে; তোমার মত 

লোঁকেব এইবপ উক্তি বিচিত্র নহে। আমাদের হিতেব জন্য আমি যে উপার 
করিবার ইচ্ছা! করিযাছি, তাহা তুমি আমাব নিকট শ্রবণ বর।৭২1 

বিড়াল! আমি যাইয়! তোমার ক্রোড়ের ভিভবে প্রবেশ কবিব, নকুল হইতেই 

আমাব গুকতব ভর; অতএব তুমি আমাকে বদ্দা কব; বধ করিও না, আমি 
তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইব ॥৭৩। 



পর্ববণি চতুস্ত্রংশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১২৭৭ 

তঘচঃ সঙ্গতং শ্রুত্বা লোমশে। যুক্তমর্থবৎ | 

্যাহুদীক্ষ্য পলিত স্থাগতে নাত্যপূজয়ৎ ॥৭৫| 
তং সংপৃজ্যাথ পলিতং মার্জবারঃ সৌহদে স্থিতঃ। 
স বিচিন্ত্যাব্রবীদ্ধীরঃ আ্ীতত্বিত এব চ ॥৭৬| 
শীঘ্রগাগচ্ছ ভদ্রং তে ত্বং মে গ্রাণনমঃ সখ| | 
তৰ প্রাজ্ঞ! প্রদাদাদ্ধি প্রিয়ং প্রাপস্যামি জীবিতম্ ॥৭৭॥ 
যদ্যদেবংগতেনাথ শক্যং কর্তূং ময়া তব। 
তদাজ্ঞাপয় কর্তাম্মি সন্ধিবেবাস্ত্ নৌ সখে !1॥৭৮। 
অন্মাত্ সঙ্কটান্ুক্তঃ সমিত্রগণবান্ধবঃ | 

সর্ববকার্ধ্যাণি কর্তাহং প্রিয় চ হিতাঁনি চ ॥৭৯| 

ভাবতকৌমুদী চি 
উলৃচাদিতি। ক্ষুদ্র উলৃকঃ, প্রার্থরতে মাং ভোক্ত,মিচ্ছতি ॥৭৪। 
তদিতি। যুক্তং যুক্তিসম্পন্নম্, অর্থবৎ সদর্থবুকমূ। পলিতং নাম মুষিবম্॥৭৫| 
তমিতি। সংপৃজ্য সম্মান্ত। দীর! ধৈর্যবান্ ॥৭৩। 
শীপ্রমিতি | তে তব ভদ্রং মঙ্গলমেব ভবিষ্যতীতি শেষ: ॥৭৭| 

যদিতি। অথ, এবংগতেন ঈদৃশিবিপদাপক্সেন, ময়, তব, যব হিতং কর্তূং শকামূ। তৎ 
আজ্ঞাপয় ক্রহি কর্তাম্মি কবিষ্যমি। হে সথে! নৌ আবয়োঃ, সন্ধিবেবী সত ॥৭৮॥ 

অন্মাদিতি। মিন্রগণৈঃ বান্ধবৈশ্চ সহেতি সঃ সর্ববকার্য্যাণি তবেতি শেষঃ1৭৯॥ 

পেচক হইতেও আমাকে বক্ষা কব। কেন না ক্ষুদ্র পেচকটাও আমাকে 
চাহে। সখে | আমি সত্য শপথ কবিতেছি, আমি তোমাব পাশচ্ছেদন কৰিব ॥৭81 

মার্জাব মৃষিকেব সেই যুক্তিযুক্ত, সঙ্গত ও সদর্থসম্পুন্ন বাক্য শুনিধা, আনন্দ- 
বশতঃ তাহাব দিকে দৃষ্টিপাত কবিষা স্বাগতসম্ভাষণদ্বাবা তাহাব সম্মান কবিল ॥৭৫॥ 

পরে বিড়াল সৌহার্দ্যসম্পন্ন হইয়া মুষিকেব সম্মান কবিয়া, ধৈর্য্য ও ত্ববান্ধিত 
এবং সন্তুষ্ট হইয়! বিবেচনাপুর্র্বক বলিল--॥৭৬॥ 

“প্রাজ্ঞ মুষিক ! সত্বব আগ্নমন কব, তোমাৰ মঙ্গল হইবে, তুমি আমাৰ প্রাণের 
তুল্য খা । আমি তোমাব অনুগ্রহে প্রিয জীবন লাভ কবিব ॥৭৭ 

সখে! এইবগ বিপন্ন অবস্থা আমি তোমার যাহা যাহা কবিতে পাবিব, তাহ 
তাহাই করিব। তুমি আদেশ কব, আমাদেব সন্ধি হউক 1৭৮। 

আগি এই বিপদ্ হইতে মুক্ত হইযা, মিত্র ও বন্ধুবর্গকে লইয়া তোমাব 'গ্রীতিকব ও 
হিতজনক সমস্ত কাধ্যই কবিব ॥৭৯॥ 

(৭৬) স বিচিন্ত্যাব্রবীহী--পি বদ্ধ নি। (৭৭) তব প্রাজ্ঞ! প্রসাদাদ্ি প্রায়-_পি বঙ্গ বর্ধ। 

৮ পপ 
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মুক্তশ্চ ব্যসনাদন্মাৎ সৌম্যাহমপি নাঁম তে। 
শ্রীতিমুৎপাণয়েয়ঞচ প্রতিকর্ভূষ্চ সৎক্রিয়াম্ ॥৮০| 
প্রত্যুপকুর্ববন্ বহ্রপি ন ভাতি পুর্বোপকারিণা তুল্যঃ। 

এক? করোতি হি কৃতে নিষ্ষারণমেব কুরুতেহন্? ॥৮১] 

ভীন্ম উবাচ। 
এবমাশ্বাসিতো৷ বিদ্বান্ মার্জারে* স মুষিকঃ। 
প্রবিবেশ সুবিঅন্ধঃ সম্যগঙ্গীচকার হ |৮২॥ 

গ্রাহয়িত্ব। তু তং স্বার্থ, মার্জারং মৃষিকস্তথা । 

মার্জারোরসি বিশ্রন্ধঃ কুম্বাপ পিতৃমাতৃবৎ ॥৮৩| 

লীনন্ত তন্ত গাত্রেষু মার্জবারন্ত চ যুষিকমৃ। 
দৃষ্। তৌ নকুলোল্! কৌ নিরাশে গ্রত্যপদ্ভতাম্ ॥৮৪| 

ভাবতকৌমুদী টন 

মুক্ত ইতি। ব্যমনাদিপদঃ। সংক্রিঘামুপকারম্, গ্রতি র্ত,বিধাতুস্তে, ্রীতিমুৎপাদয়েয়ম্ 1৮০] 
বিনয়ং দর্শয়তি প্রতীতি। এক: করোঁতি জীবনবব্ষণীদ্র্থমেৰ উপকবোতি, তে চ তশ্সিকপ" 

কাবে অঙ্টে। নিফাবণমেব, কুকতে ক্ষুদ্রমুপকাবমেব কাবাঁতি 1৮১1 
এবমিতি। প্রবিবেশ মার্জারম্ত ক্রোড়ম্, সুবিভ্র্ধঃ অতীববিশ্বস্তঃ, অন্দীচকার তন্মতম্ ।৮২। 

গ্রাহেতি। গ্রাহয়িত্ব৷ বোধযিত্বা। মার্জাবন্ত উবধি বক্ষসি। পিতৃমাত্রোরিবেতি শ্তৃমাতৃ- 
বৎ৮৩| 

নীবমিতি। নিরাশৌ তদ্ভঙ্গণে, প্রতাপদ্ততাং মার্জীবভযাদভবভাম্ 1৮৪ রি 

সৌম্য! তুমি আমার উপকাব কবিতে; সুৃতবাং আমিও এই বিপদ্ হইতে 
মুক্ত হইয়৷ তোমাব গ্রীতি উৎপাদন কবিব।৮০| 

লোক বহুতব প্রত্যুপকাব কবিয়াও পূর্ববোপবাবীর তুল্য হইতে পারে ন1। 
কারণ, পূর্ব্বোপকারী জীবনবক্ষাগ্রভূতির জন্যই উপকাব কবে; সুতবাং তাহ! 
কবিলে, অন্য যে ক্ষুদ্র উপকাব কবে, তাহা বিনাপ্রয়োজনেই করে) 1৮১॥ 

ভীগ্ম বলিলেন_-বিড়াল এইভাবে আশ্বস্ত কৰিলে, বুদ্ধিমান্ মৃষিক, অত্যন্ত 
বিশবস্তচিন্তে বিড়ালেব ক্রোড়েব ভিতব যাইয়া! প্রবেশ কবিল এবং তাহাব সমস্ত কথাই 
স্বীকাব করিল 1৮২ 

ইছুব বিড়ালকে সেইভাবে সেই স্থার্থ বুঝাইয়া, পিতামাতাব ক্রোডের স্যাঁয় 
বিড়ালেব ক্রোডে যাইয়া শয়ন করিল 1৮৩1 

ইছুব যাই মার্জীবেব গাত্রে লীন হইয়াছে দেখিযাঁ, সেই নকুল ও পেচক 
তাহাব ভক্ষণে নিবাশ হইল 1৮৪॥ 

এস্সিজসস্মিসি | এমপির নি 
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তথৈব তৌ নুগন্ত্-্তী দৃঢ়ং হরিণচন্দ্রকৌ | 
দৃষট। তয়োঃ পরাং গ্রীতিং বিশ্বয়ং পরমং গতৌ ॥৮৫। 
বলিনৌ মতিমস্তে চ সুবৃতৌ চাপুযুপাশ্রিতৌ । 
অশতে। তু নয়াৎ তন্নাৎ সংপ্রধর্ষয়িতং বলাৎ || 
কাধ্যার্থকুতদন্ধী তৌ দৃষ্ট। মার্জারমূষিকৌ। 
উল্কনকুলৌ তৃর্ণং জগ্তুত্তো স্বশলয়ম্ ॥০৭1 
লীনঃ স তস্য গাত্রেধু পলিতো৷ দেশকালবিৎ | 
চিচ্ছেদ পাশান্ নৃপতে ! কাঁলাপেক্ষী শনৈঃ শনৈঃ ॥৮৮॥ 
অথ বন্ধপরি রুষ্ট! মার্জ।বো বীক্ষ্য মুষিকমৃ। 
ছিন্দন্তং বৈ তদা পাশানত্বরস্তং ত্বরান্থিতঃ ॥১৯| 

ভাবতকৌমুদী 
তথেতি। তো নকুলোলুকৌ, হবিশচন্দ্রকৌ নাম |৮৫। 
বলিনাবিতি। সুবৃতৌ স্ুকৌশলৌ, উপাশ্রিতৌ সান্িধ্ং প্রাপ্তাবপি। তন্মৎ নাং নীতেঃ, 

মার্জাবমূধিকর়ো; পবস্পবং সৌহার্দ্যেন সন্মে-নাদিত্যর্থ, বলাং সংপ্রধ্ষরিতুং মুখিবমাক্রমিতুম্ 
অশক্তাবভবতাম্ ॥৮৬ 

কা্যেতি। বাধ্যার্থ্বসবপ্রযোগ্গনস|ধনার্থং কৃতঃ সন্ধির্ধাভ্যাং তৌ। স্বং নিজং নিজম্ 1৮৭ 

লীন ইতি| লীনে। নুক্কষিতঃ, পলিতে' নাম মৃষিকঃ। কানাপেক্ষী চাগ্ডালাগমনাঁদমযা- 

পেক্ষী 0৮৮] 
অথেতি। অত্ববস্তম্ ত্বরম।নং ত্ববাদ্বিতঃ অভবদিতি শেষঃ ॥৮৯| 
শশী শা ৮ শীল শা শা | পপ স্পা পপি শা? শপ শপ সা শী সপ পসপস্ 

হবিণনামক নকুল ও চন্দ্রকনামক পেচক উক্ত কাবণে অত্যন্ত ভীত হইল এবং 
মার্জাব ও মুষিকেব বিশেষ প্রণয দেখিয়া! নিতান্ত বিন্ময়াপন্ন হইল ।৮৫। 

নকুল-ও পেচক, বলবান্, বুদ্ধিমান, কৌশলী ও নিকটবর্তাঁ হইলেও মার্জাৰ ও 
মৃষিকেব সেই সম্মেলনবশতঃ বলপূরব্ক মৃষিককে আক্রমণ কবিতে সমর্থ হইল 
না ॥৮৬। 

মার্জাব ও মৃষিক আপন আপন প্রযোজন সাধনের জন্য সন্ধি কবিযাছে দেখিযা, 
নকুল ও পেচক সত্ব আপন আপন ভবনে গমন কবিল ।৮/ 

বাজা! দেশকালজ্ঞ সেই পলিতনামক মৃষিক মার্জাবেব গাত্রেব ভিতবে 

লুদ্ধাধিত থাকিধা চাগডালেব আগমনেব কাল অপেক্ষা কবিয়া॥ ধীবে ধীবে মার্জীবেব 

পাশ ছেদন কবিতে লাগিল ॥৮৮। 

(৮৫). দৃঢমাগততনত্িতৌ- দ্ধ নি। 



১২৮০ মহাভারতে শান্তি -.. 

তমত্বরস্তং পলিতং পাঁশানাং ছেদনে তথা । 

সঞ্চোদয়িতুমারেভে মার্ভ্তারে! মুধিকং তদা ॥১০| 
কিং সৌম্য ! নাতিত্বরসে কিং কৃতার্থোহবমন্যসে | 
ছিন্দি পাশানমিত্রত্ব ! পুরা! শ্বপচ এতি চ ॥৯১| 
ইত্যুক্তত্রতা তেন মতিমান্ পলিতোহ্ব্রবীৎ | 
মার্জ্রারমকৃত প্রজ্ঞং পথ্যমাত্মহিতং বচঃ|৯২।॥ 
তুঁফীং তব ন তে সৌম্য ! ত্র কার্য্যা ন সন্রমঃ | 
বয়ষেবাত্র কালজ্ঞ। ন কাল; পরিহাম্ততে 1৯৩ 

অকালে কৃত্যগারক্কং কর্ভূং নার্থায় কল্পতে 

তদেব কাল আরন্ধং মহতেহ্থায় কল্পতে ॥৯৪॥ 
পপ সপ 

ভারতকৌমুদী 

তমিতি। নঞ্োদযিতুং ত্বায়াং প্রণোদবিতুষ্ ॥৯০॥ 
সঞ্চোদনপ্রকাবমাহ কিমিতি। কৃতার্থে। নকুলোলুকয়োর্মনেন ভরাঁপগমাচ্চবিভার্থ:, অন 

মন্তনে মামবজানাসি। পুঝ। সন্নিহিতে আগামিনি কাঁলে, শ্বপচঃ পাশযৌল হশ্চাণ্ডাল: ৯১ 
ইন্ভীতি! অবুত প্রজ্ঞম্ আশিক্ষি তবুদ্ধিম্,পথ্যং তংকালে!চিতম্ 1৯২। 
তূফীমিতি | সন্তরমে। ব্যন্তঙ!| পবিহীন্ততে পবিশ্রক্ষ্যতে |৯৩| 

_.. আকা ই্তি । ককতাং যৎকিমপি কর্যামূ আর্থায় এ টিয়ার যারে করতে নক্রোতি |১৪ 

তাহাব পব বন্ধনে যাঁতনায পরিরি্ট মাঁজব মৃষিককে পাশ চ্ছেদ্বনে বিলম্ব 
করিতে দেখিয়া, ত্ববান্ধিত হইল |৮৯॥ 

মুষিক পাশ চ্ছেদনে বিলম্ব কবিতে লাগিলে, মাঁজণব সত্ব পাশ চ্ছেদন কবিবাঁব 
জন্য মৃষিককে ত্ববা কবিতে আবন্ত কবিল (বলিল-_-)1৯০॥ 

'িত্রহস্তা সৌম্য মুষিক! তুমি কেম সত্বব পাশ চ্ছেদন কবিতেছ না? কৃতকার্ধ্য 
হইযা আমাঁকে কি অবজ্ঞা কবিতেছ? সত্বব পাশ চ্ছ্দিন কব, চাগডাঁল যে এখনই 
আসিবে ॥৯১॥ 

ত্বাদ্ধিত মার্জাব এইবপ বলিলে, বুদ্ধিমান গলিতনামক মূষিক অশিক্ষিতবুদ্ধি 
মাঁীবকে তৎকালোচিত এই হিতজনক বাক্য বলিল-_1৯২॥ 

'সৌম্য! তুমি চুপ কব, তোমাব ত্বব। বাঁ ব্যস্ততা করিতে হইবে না। আমি 
কাঁল বুঝি ; সুতবাঁং আঁমি সে কাল পবিত্যাগ কবিব না ॥৯৩৷ 

অস্মযে কাধ্য আবস্ত কবিলে, তাহা প্রয়োজনসাধনে সমর্থ হয না; আঁব সেই 
কার্ধযই বথাকালে আরম্ত কৰিলে, তাহা বিশেষ 'প্রযোজন সাধন কবিতে সমর্থ 
হয় 0৯9) 

শশী 
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অকালে বিপ্রমুত্তশন্মে ত্বত্ত এব ভয়ং ভবে । 
তম্মাৎ কালিং প্রতীক্ষন্ব কিমিতি ত্বরসে সখে ! ॥৯৫| 
যদা পশ্যামি চাঁগালমায়াস্তং শন্ত্রপাণিনমূ | 
ততশ্ছেংস্যামি তে পাশান্ প্রাপ্তে নাধারণে ভয়ে |৯৬| 
তম্মিন্ কালে প্রমুক্তস্বং তরুমেবাধিরোক্ষ্যসে | 
ন হি তে জীবিতাদন্যৎ কিঞ্চিৎ কৃত্যং ভবিষ্যৃতি |৯৭॥ 
তম্মিন্ কালেহপি চ তথ! দিবাকীর্ডিভয়ার্দিতঃ। 
মম ন গ্রহণে শক্তঃ পলায়নপরায়ণঃ ॥৯৮॥ 

ততো ভবত্যপত্রান্তে ভ্রস্তে ভীতে চ লোষশ !। 
অহং বিলং প্রবেক্ষ্যামি ভবান্, শাখাং ভজিত্যতি ৯৯ 

এসি ৯৫৯৬৫ এনসিসি পিসি স্পস্ট »। সস ৯৮ ৯৬৮৮ 

ভারতকৌমুদী 
অকাঁন ইতি। বিপ্রমুক্তাৎ বন্ধনাঁৎ সর্ব! মুক্তাৎ, ভথং তদ্তক্ষণমন্তাবনয। মম ভীতিঃ ॥৯৫| 
যদেতি। শক্্ণ পণিতুং ব্যবহ্ং শীসম্শ্ততি তম্। গ্রাপ্ডে উপস্থিতি, সাধাবণে আবয়োঃ 

সমানে ॥৯৬ 
তশ্শিঙ্লিতি। অধিরোক্ষাসে অবোক্ষাসি। জীবিতাৎ জীবনরক্ষণাৎ ॥৯৭|| 

শথ তদদাপি যগ্তহং ত্বামাক্রমিষ্যামীত্য/হ তন্মিমিতি। দিবাকীর্ডেশ্চাালাৎ ভয়েনার্দিত- 
স্বমূ। প্দিবাবীত্তির্জনপমঃ” ইত্যমবঃ ॥৯৮॥ 

তত ইতি। অপক্রান্তে অপস্থতে। বিলং ম্বকীষগর্ভম্ ॥১৯।। 

তুমি অদমযে মুক্তি লাভ কৰিলে তোমা৷ হইতেই আঁমাব ভয় হইবে ; অতএব 
সখে! তুমি সমযেব অপেক্ষ! কব, ত্ববা কবিতেছ কেন? ॥৯৫1 

আমি যখন দেখিতে পাঁইব যে, চাগুল অস্ত্রহস্তে আসিতেছে, তখন তোমাৰ 
ও আমাব ছুই জনেবই সমান ভয উপস্থিত হইবে; স্ুতবাং তখন আমি তোমাব 
পাশ দেচ্ছন কবিব 1৯৬। 

সেই সমষ তুমি মুক্তি পাইলে, তখনই গাছে উঠিঘ! পড়িবে ; স্ৃতবাং তখন 
তোমাৰ নিজেব জীবন বক্ষা ভিন্ন অন্য কোন কার্ধ্যই থাকিবে না ॥৯৭॥ 

সেই মযে তুমি চাগ্ডালেব ভধে ভীত হইয়া! পলাযনেই প্রবৃত্ত হইবে ; স্মৃতরাং 

আমাকে আব ধবিতে পাবিবে না ॥৯৮। 

লোমশ! তাহাব পব তুমি ভীত ও অস্থিব হইয়া সবিয়া গেলেঃ আমি যহিয়া 

গর্তে প্রবেশ কৰিব, আব মা তুমি যাইয়া বৃক্ষেব উপবেব শাখায় উঠিকে 1৯৯1 
সপ সত সি সিজন সিসিক সি উস চে 

(৯০) এষ শ্লোকঃ পি ব্ বর্ধ নান্তি। 

১৬৯ 



১২৮২ মহাভারতে শার্তি-_ 

এবমুক্তস্ত মার্ারো মুষিকেণাত্বনো হিতমৃ। 
বচনং বাক্যততৃজ্ঞো জীবিতার্থা মহামতিঃ ॥১০০| 
অথাত্মকৃত্যং ত্বরিতঃ সম্যক্ প্রশ্রস্তমাচরন্। 
উবাচ লোমশে। বাঁক্যং মুষিকং চিরকারিণম্ ॥১০১| (ফুগ্কমূ) 
নহেবং মিত্রকার্ধ্যাণি গ্রীত্যা কুর্বস্তি সাধবঃ | 

. যথা ত্বং মোক্ষিত কৃষ্ছাৎ ত্বরমাণেন বৈ ময় ॥১০২1 
তথা হি ত্বরমাণেন ত্বয়। কার্য্যং হিতং মম। 

যত্রং কুরু মহাপ্রাজ্ঞ ! বথ! স্বস্ত্যাবয়োর্ডবেৎ ॥১০ | (যুখকম্) 
অথবা! পূর্বববৈরং ত্বং স্মরন্ কালং জিহীর্যমি। 
পশ্য ছুক্কৃতকর্মস্ত্ং ব্যক্তমায়ুঃক্ষয়ং তব ॥১০৪। 

যদি কিঞ্চিন্য়াজ্ঞানাৎ পুরস্তাদহুক্কতং কৃতমৃ। 

ন তন্মনসি কর্তব্যং ক্ষাময়ে ত্বাং প্রসীদ মে ॥১০৫।॥ 
০০ ৭ আট স আসি টস অপি ২6 স্পা পিস সপ পা স্মিত পিপিপি ২ ০৮৯০৪ সপ আল অপি অপ সানা সউসপাসিরা পা এ পাপে 

এবমিতি। জীব্তীর্থী জীবনবক্ষার্থী। আত্মনত্য: শ্বকীয়কাধ্যং পাশচ্ছেদনম্, গ্রশ্রতং 
মুধিকমুখাদাক্িতম্, আচবন্ লীগ্রং কর্তবমচ্ছন্। চিবকাঁরিণং বিলম্বকাঁধকম্ ॥১০০--১০১। 

নহীতি। এবং বিসম্বেন। মোক্ষিতঃ সন্মেলনেন মোঁচিতঃ, কৃচ্চাৎ নকুলোবুকভগাঁৎ। 
কাঁধযং কর্তব্যম্। স্বস্তি মঙ্চলম্১০২--১০৩, 

অথবেতি। দ্ধিহীর্যনি হঞ,মিচ্ছদি। হে ছুুতকর্শন! পাঁপকারিন্! ॥১০৪| 
স্বস্তাশজিং বিচিন্তা প্রসাদয়তি যদীতি। পুবন্তাৎ পূর্ববম, ঢফষতং তবাঁপবাবং ॥১০৫। 

মুষিক _ষুষিক এইরূপ নিজের হিতবাক্য বলিলে, মহামতি, বাধিত ও জীবনারথীমার্জা 
শরন্ত নিজের কার্য সমীচীন ভাবে সত্ব কবাইবার জন্য বিলম্বকাবী মৃষিককে এই 
কথ। বলিল--1১০০-_-১০১| 

“সঙ্জনেরা গ্রীতি সত্বেও এইবপ বিলম্ব কবিযা৷ মিত্রেব কাধ্য করেন না? স্ৃতবাং 
আমি যেমন ত্বরান্বিত হইয়। তোমাকে ভয় হইতে মুক্ত কবিযাছি, তুমিও তেমনই ত্বরা- 
স্বিত হইয়। আমাব হিতকার্য্য কব। হে মন্তাপ্রা্ড ! তুমি তেমন যত্ধ কর, যাহাতে 
আমাদের ছুই জনেবই মঙ্গল হয ॥১০২--১০৩1 

অথবা হষ্ট মূষিক! তুমি যদি পূর্বের শত্রুতা স্মবণ করিয়৷ কালক্ষেপ করিবাব 
ইচ্ছা কর, তবে ভূমি তোমাব আযুক্ষয় বুস্পষ্ট দর্শন কব 1১০৪1 

সখে ! আমি যদি পূর্বে না জানিয়৷ তোমাৰ কোন অপকাব কবিয়া থাকি, তবে 
তুমি ভাহা, মনে করিও না। আমি তোমাৰ নিকট ক্ষমা প্রার্থনা! কবিতেছি, তুমি 
আমাব প্রতি প্রসন্ন হও ॥১০৫| 



পর্ব্বণি চতুক্ত্রংশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১২৮৩ 

তমেবংবাদিনং গ্রাজ্ঞঃ শাস্তবুদ্ধিসমন্থিতঃ | 
শ্রচ্তং মে তব মার্জার ! স্বমর্থ, পরিগৃহ্তঃ 
উবাচেদং বচঃ শ্রেষ্ঠং মার্জারং মুষিকম্তদা ॥১০৬| 
মমাপি ত্বং বিজানাসি স্বমর্থং পরিগৃহূতঃ ॥১,৭।॥ 

্মত্রং ভীতবৎ সাধ্যং যন্মিন্ং ভয়সংহিতমূ | 
সুরক্ষিতব্যং তৎ কার্্যং পাণি সর্পনুখাদিব |১০৮॥ 
কৃত্ব! বলবতা! সন্ধিমাতবানং যো ন রক্ষতি। 
অপথ্যমিব তদ্ভূক্তং তন্তানর্ধায় কল্পতে ॥১০৯॥ 
ন কশ্চিৎ কন্তচিম্মিত্রং ন কশ্চিৎ ক্তচিন্ডিপুঃ। 
অর্থতন্ত নিবধ্যন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথ| | 
অর্থৈরর্থা নিবধ্যন্তে গজৈর্বনগজ। ইব ॥১১০| 

সপ সপ পপ | পপি শপ শপ সা স্পা পাপ শা সপ স্পা পা শে সপ মস 

ভাবতকৌমুদী 
তমিতি। শান্বুদ্ধিসমন্থিতেনোক্ত্বাদেব বচন: শ্রেঠত্বমিতি ভাবঃ ॥১০৬ 
শ্রুতমিতি। শ্রুতং বাকামিতি শেষঃ মে ময়া। অর্থং প্রয়োজনং পরিগৃহতঃ সাধয়িতু- 

মিচ্ছতঃ ॥১০৭॥ 

ত্বমবশ্তমেব বক্ষণীয় ইত্যাহ য্দিতি | বং মিত্রমৃঃ ভীতব তা ভীতেন জনেন সাধ্যং গ্রাহ্ম, যৎ 

মিত্র ভয়েন সংহিতং যুজং তছুভযমপি মিররম্, সর্পগুখাৎ পাঁণিরিব স্ুবঙ্ষিতব্যং কার্ধ্যম্। অতো 

ভীতেন ময়! মিত্রতয! গ্রহণাৎ তবনবস্তমেব বক্ষণীয় ইত্যাশযঃ ॥১০৮ 
কিস্বাত্ববক্ষাপপি কর্তব্যত্যাহ কৃত্বেতি। তুক্তম্ অপথ্যং বন্ধিব তৎসন্ধিকবণম্ 1১০৯] 

নেতি। মিত্রং বিপুর্বব! স্বভাঁবতো! ন ভবতি, অপি তু অর্থঃ কার্য্যেগৈব নিবধান্তে নিরপ্যন্তে। 

অর্থেঃ কার্যে অর্থাঃ কার্ধ্যাণি, নিবধ্যস্তে সংবধ্যস্তে যে চ। ষটপাদঃ শ্লোকঃ ॥১১০। 

মার্জাব এইবপ বলিতে লাগিলে, তখন বুদ্ধিমান্ ও শান্জ্ঞ মৃবিক এই শ্রেষ্ঠ 
বাক্য তাহাকে বলিল--১০৬ 

মার্জাব ! কেবল স্বার্থ ধবিয়৷ তুমি যাহা বলিলে, আমি তাহ! শুনিলাম। 

আবাব শ্বার্থ ধবিষা! আমি যে মত কবিযাছি, তাহাও তুমি জান ॥১০৭| 

নিজে ভীত হইয়া যাহাকে মিত্রভাবে ধবিতে হয় এবং স্বাভাবিক যে মিত্র ভয়যুক্ত 

হন, সপ্পেব মুখ হইতে হত্তের গ্যায় সেই ছুই প্রকাব মিত্রকেই রক্ষা করিতে 

হয় ॥১০৮| 
যে লৌক বলবানেব সহিত সন্ধি কবিযা আত্মবক্ষ! না করে, তাহাব গক্ষে ভুক্ত 

কুপথ্েব ন্যায় সেই সন্ধি কবাটাই অনর্থ ঘটাইয়৷ থাকে 1১০৯ 



১২৮৪ মহাভারতে শান্তি. 

ন হি কশ্চিৎ কৃতে কার্ষ্যে কর্তারং সমবেক্ষতে | 

তম্মাৎ সর্ববাণি কার্ধ্যাণি সাবশেষাণি কারয়েৎ ॥১১১| 

তম্মিন কালেইপি চ ভবান্ দিবাঁকীন্তিতয়াদ্দিতঃ | 

মম ন গ্রহণে শক্ত? পলায়নপরায়ণঃ ॥১১২| 

ছিন্নস্ত তন্তবাহুল্যং তত্তরেকোহবশেষিতঃ। 

ছেহন্তাম্যহং তমপ্যাণড নির্ৃতো ভব লোমশ ! ॥১১৩। 

তয়োঃ সংবদতোরেবং তখৈবাপময়োদয়োঃ | 

ক্ষয়ং জগাম সা রাত্রির্লোমশং ত্বাগমদ্ভয়ম্ ॥১১৪। 

ততঃ প্রভাতস্ময়ে বিকটঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ | 

স্ুলক্ফিগবিকৃতো। রূক্ষঃ শ্বয,খপরিবারিতঃ ॥১ ৫| 

শঙ্কুকর্ণে! মহাঁবন্তে। মলিনে। ঘোরদর্শনঃ | 

পরিঘো নাম চাঁণালঃ শত্রপাণ্রিদৃশ্ঠত |৯৬] (যুগ্মকস্) 
স্পেস শীশিটী ৩ 

ভার 
তথাপি দয়য়! ক্রিয়তাং পাঁশচ্ছেদনমিত্যাহ নেতি। কাঁবষেৎ কুরধ্যাৎ ॥১১১। 

ুক্তিদার্চযায় উক্তি পুনরাহ তন্মিনিতি। প্রাগব্যাথাতমিদম্॥১১২। 

ছিন্রমিতি। তত্তবাহল্যম্ অধিকানি ক্ত্রাণি। নিরৃতো! নিকদেগতয়া সুস্থঃ1১১৩| 
তয়োবিতি। আঁপন্নয়োঃ আপদং প্রার্থয়ঠঃ। ক্ষয়মবসানম্ 1১১৪। 
তত ইতি। বিকটে। ভীষণমুন্তি, কষ্ণপিহলন্তদ্বর্ণ: | স্কুক্ফিগ্ গীবরনিতম্বদেশ: শ্বথেন 

কুকু'রসমূহেন পবিবারিত; পরিবেষ্টিত; | শন্ধুবৎ নুষ্্া্রৌ কর্ণো বন্য সঃ ॥১৯৫--১১৬। 

স্বভাঁবতঃ কেহ কাহাবিই মিত্র হয না, আবাব কেহ কাহাব শক্রুও হয় না ; কিন্ত 
কার্ধ্যবারাই মিত্র ও শত্রু নিবপিত হইয়া! থাকে। মানুষ যেমন পালিত হস্তী্বারা 
বন্হস্তী ধরে, তেমন কাধ্যদ্বারাই কার্ধ্য সাধিত কবে 1১১০] 

নিজের কার্ধ্য কর! হইয়৷ গেলে আর কেহই সে কার্য্যকারকেব কোন অপেক্ষা 
রাখে নাঃ অতএব সমস্ত কার্ষোবই একটু অবশিষ্ট বাখিবে ॥১:১। 

যখন চাগ্ডাল আসিবে তখন তুমি তাহাৰ ভয়ে ভীত হইযা পলায়নে প্রবৃত্ত হইবে; 
সুতবাং আমাকে আঁর ধবিতে পাঁবিবে না ॥১১২।॥ 

লোমশ! আমি বহুসুত্র চ্ছেদন কবিয়াছি, একটামাত্র সুত্র অবশিষ্ট রাখিয়াছি, 
তাহাও শীন্রই চ্ছেরন কবিব ; অতএব তুমি সুস্থ হওঃ 1১১৩॥ 

দেইবপ বিপদাপন্ন মা্ীব ও মৃষিক এইরূপ কথোঁপবথন করিতেছিল, এমন 
অবস্থায় সেই রাত্রি প্রভাত হইল ; তখন লোমশ ভীত হইয়! গড়িল ॥১১৪॥ 
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তং দৃষট। যমদৃতাতং মার্ীরন্স্তচেতনঃ | 
উবাচ পলিতং ভীতঃ কিমিদানীং করিস্তাসি |১১৭| 
ততশ্চিচ্ছেদ তং তন্তং মার্জারস্ত স মুষিকঃ। 
বিপ্রমুক্তোহ্থ মার্জারস্তমেবাভ্যপতদৃত্রমমূ ॥১১৮] 
স তম্মাৎ সম্ত্মান্মুক্তে মুর্তে। ঘোরেণ শত্রণ! ৷ 

বিলং বিবেশ পলিতঃ শাখাং লেভে স লোমশঃ ॥১১৯॥ 

উন্মাথমপ্যুপাদায় চাণ্ডালো বীক্ষ্য সর্বশঃ। 
বিহতাশঃ ক্ষণেনাশ তন্মাদৃদেশাদপাক্রামৎ | 

জগাম স স্বভবনং চাগডালে৷ ভবতর্ষভ !॥১২০| 
ততন্ত স্াদৃভয়াম্মুক্তো ছুর্লভং প্রাপ্য জীবিতমূ। 
বিল্থং পাদপাগ্রস্থঃ পলিতং লোমশোহব্রবীৎ ॥১২১| 

সপ শ শালা স্ » স্পা শশা পাপ শপ 

ভাবতকৌমুদী 
তমিতি। ত্রস্তচেতনে! ব্যস্তচিত্বঃ। পলিতং নাঁম মৃষিকম্।১১৭॥ 
তত ইতি। তন্তমবশিষ্টং সথত্রমূ। অভ্যপত্যৎ অভ্যগচ্ছৎ ॥১১৮| 
মইতি। সন্ত্রগাৎ ব্যস্তভাবাৎ। এক্রণী মার্জারেণ চ॥১১৯। 
উন্মাথমিতি। উন্মাথং তৎকুটযন্ত্রম। বিহতাশঃ পশ্বলাতাৎ। যটপাঁদঃ শ্লোককঃ1১২০| 
তত ইতি। পাঁদপাগ্রস্থো বটবৃদ্ষাগ্রবর্তী, পলিতং নাম মুষিকম্ লোমশে! নাম মার্জাব; ॥১২১। 

তাহাৰ পৰ প্রাতঃকালে বিকাটমূপতি, কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ, স্থালনিতথ, বিকৃতাকৃতি, বক্ষ, 
শঙ্ুব স্যায় শুলাগ্র বর্ণ, বিশাল মুখ, মলিন বেশ, শন্ত্রপাণি ও ঘোবদর্শন পবিঘনামক 
সেই চাগ্ডাল কুদ্কুবসমূহ পবিবেষ্টিত অবস্থায় দৃ্টিগোচব হইল ॥১১৫--১১৬ 

যমদূতের হ্যায় সেই চাণ্ডালকে দেখিয়া মার্জাব ভীত ও ব্যস্তচিন্ত হইয়া মুষিককে 
বলিল--এখন কি কবিবে ॥১১৭॥ 

তাহার পৰ মুষিক মার্জীবেব অবশিষ্ট সুত্র চ্ছেদন কবিল। মার্জাব তখন পাঁশ মুক্ত 
হইয়৷ সেই বটবৃক্ষেৰ দিকে বেগে গমন কবিল 1১১৮ 

পলিতনামক মুষিকও সেই উদ্বেগ হইতে মুক্তি লাভ কবিষ্া এবং ভযন্কব শক্র 
বিড়ালকর্তৃকও পবিত্যক্ত হইয়া গর্তেব ভিতবে যাইঘ! প্রবেশ কবিল , আব লোমশ- 
নামক মার্জাবও সেই বটবৃক্ষেব শাখায় যাইয়া উঠিল ॥১১৯। 

ভবতশ্রেষ্ঠ! এদিকে সেই চাণডালও জাল তুলিয়া লইয়! সকল দিকে চাহিয়া, 
নিবাশ হইয়! তখনই সত্ব সেস্থান হইতে অপস্থত হইল এবং আপন গৃহের দিকে 
প্রস্থান কবিল ॥১২০। 

(১৯২) ইতঃ পৰং প্রাগুক্রমমানার্থকং শ্লৌক্রযমধিকং দরটবাং বন বর্ধ নি। 



১২৮৬ মহাভারতে শান্তি. 

অকৃত্ব। সংবিদং কাঞ্চিৎ সহসা সম্বপ্নুতঃ। 

কৃতজ্ঞং কৃতকল্যাণং কচ্ছিন্মাং নাতিশন্কসে ॥১২২। 
গৃত্বা চ মম বিশ্বাসং দত! চ মম জীবিতযৃ। 
মিত্রোপভোঁগসময়ে কিং মাং ত্বং নোৌপসর্পসি 1১২৩। 

ৃতবা হি পূর্বং মিত্রাণি যঃ পণ্চান্নানুতিষ্ঠতি | 
নস মিত্রাণি লভতে কৃচ্ছাপ্বাপৎসু ভুম্মতিঃ ॥১২৪॥ 
সৎকূতোহহং ত্বয়া মিত্র 1 সামর্ঘ্যাদাত্বনঃ সখে ! | 

স মাং মিত্রত্বমাপননমুপভোক্, ত্বমর্ছসি ॥১২৫| 
যানি মে সন্তি মিত্রাণি যে চ সন্বন্ধিবান্ধবা্ি। 
র্বে স্বাং পূজযিয্তি শিলা গুরুমিব প্রিয়মূ ॥১২৬| 

শান পাশপাপাপাপাসপ পপসপ পাপা পিসি সপ শপ সস পা স্পাশিপাস্পি পাশপাশি 

ভারতকৌমুদরী 

অকৃত্বেতি। সংবিদং সম্ত1ষণম্, সমবপ্তঃ অপচ্তঃ | কৃতকল্যাণং তব ।১২২| 

গত্েতি। হেসিত্র। উপভে গিসমযে সৌহারদ্যাননভোগকালে ॥১২৩| 
কৃত্বেতি। ন]হৃতি্তি মিত্রকার্ধ্যং ন করেতি ॥১২৪॥ 
সর্দিতি। সংরুতঃ পাশচ্ছেদনেন মুক্তকবণাঁতুপকৃতঃ ॥১২৫॥ 

যানীতি। পুজযিতা্তি পবোপকা বিশ্ববোধাঁদিতি ভাঁবঃ 1১২৬ রীতি 

তাহার পৰ লোমশ সেই ভয় হইতে মুক্ত হইযা, ছুল্লভ জীবন লাভ করিয়া এবং 
বটবৃক্ষের অগ্রে থাকিবা৷ গর্তস্থিত মৃষিককে বলিল-_1১২১॥ 

“খে | মুবিক! আমি তোমার কোন সম্ভাষণ না ববিয়াই সহস। চলিযা 
আসিরাছি ; কিন্তু তৌমাব কৃত উপকাব স্মবণ কবিতেছি এবং তৌঁমাঁবও উপকার 
করিযাঁছি ; এখন তুমি আমাব উপবে আশঙ্কা কব না ত?॥১২২॥ 

হে মিত্র! তুমি আমার বিশ্বাস লাভ ও আমাঁব জীবনদাঁন কবিয়া, এখন আনন্দ 

ভোগ কবিবাঁৰ সমযে কেন আমাব নিকট আসিতে না! ? ॥১২৩॥ 
যে লোক পূর্বে মিত্রতা কবিযাঁ, পবে মিত্রের কার্ধ্য না করে, সেই হুর্মাতি কষ্টকর 

বিপদে আব কখনও অন্য মিত্র লাভ করে না ॥১২৪। 

মিত্র! সখে! তুমি নিজেব শক্তির প্রভাবে আমাৰ উপকাঁব কবিযাছ ; সুতরাং 
আমি তোমার মিত্র হইয়াছি ; অতএব তুমি 'গধন আমাৰ সহিত আনন্মভোগ কবিতে 
পার ॥১২৫ 

আমাব যে সকল মিত্র আছে এবং যে সকল আত্মীয় ও বন্ধু বহিয়াছে, তাহারা 
দকলেই-_ শিশ্তেবা যেমন প্রিয় গুকব পুজা কবে, সেইরূপ তোমার পুজা 
কবিবে ॥১২৬। 



পর্ব্বণি চতুম্ত্িংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১২৮৭ 

অহঞ্চ গুজয়িত্বে ত্বাং সমিত্রগণবান্ধবমূ | 
জীবিতন্ত প্রদাতারং কৃতজ্ঞঃ কো! ন পুজয়ে |১২৭॥ 
ঈশ্বরো মে ভবানস্ত স্বশরীরগৃহস্ত চ। 
অর্থানাং চৈব সর্বেষামনুশান্তা চ মে ভব |১২৮। 

অমাত্যে। মে ভব প্রাজ্ঞ ! পিতেবেহ প্রশাধি মামৃ। 

ন তেহস্তি ভয়মন্মত্তো জীবিতেনাত্মনঃ শপে ॥১২৯।॥ 
বুদ্ধ ্ মুশন! সাক্ষ!ঘলেনাধিকৃতা বয়মূ। 
তবং মন্ত্রবলযুক্তে হি দত্বা জীবিতমদ্য মে ॥১৩০| 

এবুক্তঃ পরং সাস্তৃং মার্ভারেণ স মৃষিকঃ | 
উবাঁচ পরমার্থঃ শ্লক্ষমাত্মহিতং বচঃ |১৩১॥ 
যদ্ভবানাহ তৎসর্ববং ময় তে লোমশ! শ্রুতমূ। 
মমাঁপি তাবদ্ক্রবতঃ শুণু ত প্রতিভাতি মে ॥১৩২| 

ভাবতকৌমুদী 
অহমিতি। মিত্রগণৈবর্ণন্ববৈশ্চ দহেতি তম্ 1১২৭] 
ঈশ্বব ইতি। ঈশ্ববঃ প্রতুঃ। অনুশীস্তা উপদেষ্টা ॥১২৮| 
অমাত্য ইতি। প্রশীধি উপদিশ। জীবিতেন জীবনেন ॥১২৯। 

বুদ্ব্যেতি। উশনা শুক্রঃ অধিক্কতা আঘত্তীকৃতাঁঃ ॥১৩০] 
এবমিতি। সাত্বং মধুরবচনম্। শ্রক্ষং কোঁমলম্॥১৩১1 , 
যদদিতি। তদ্বক্তবাং বস্ত মে গ্রতিভাঁতি সিদ্ধান্তবুদ্ধিবেগ্ধং ভবতি ॥১৩২| 

আমিও মিত্র এবং বন্ধুবর্গেব সহিত তোমাব পুজা কবিব। কাবণ, কোন্ কৃতজ্ঞ 

ব্যক্তি জীবনদাতাব পুজা ন৷ কবে 1১২৭ 

ভূমি আমা এবং আমাব শবীর ও গৃহেব প্রভু হও; আব সমস্ত বিষয়েবই 

উপদেষ্টা হও ॥১২৮| 
অথবা হে প্রাজ্ঞ! তুমি আমাব মন্ত্রী হও এবং পিতাঁব গ্যাঁষ আমাকে উপদেশ 

দিতে থাক। আমি আমাৰ জীবনঘ্বারা শপথ কবিতেছি যে, আমা! হইতে তোমাব 
কোন ভয় নাই 1১২৯॥ 

তুমি বুদ্ধিতে সাক্ষাৎ শুক্রাঁচার্য্য এবং বলদাবা আমাকে আধন্ত কবিযা ঃ আব 
আল তুমি আমাব জীবনদান কৰিয়া মন্ত্রবলশীলীও হইযাছ? ॥১৩০। 

মার্জাব এইবপ পবম মধুব বাক্য বলিলে, সত্যবিষযাঁভিজ্ঞ মুষিক কৌমল ও 

নিজের হিতকব বাক্য বলিল-_॥১৩১॥ 

শপে পাশপাশি 



১২৮৮ মহাভারতে শান্তি- 

বেদিতব্যানি মিত্রাণি ব্যোদ্ধব্যাশ্চাপি শত্রবঃ। 

এতৎ নুসুন্মং লোকেহম্মিন্ দৃশ্যতে প্রাজ্ঞসম্মতম্ ॥১৩৩| 

শক্রুরূপ! হি সুছদে! মিত্ররূপাঁশ্চ শত্রবং | 
সন্ধিতান্তে ন বুধ্যন্তে কামক্রোধবশংগতাঃ 1১৩৪] 
নান্তি জাতু রিপুর্নাম মিত্রং নাম ন বি্তে | 

সামর্যযোগাজ্জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা |১৩৫] 

যো ষম্মিন্ জীবতি স্বার্থে পশ্যেৎ গীড়াং ন জীবতি। 

স তম্ মিত্রং তাব্ৎ স্তাদ্যাবন্ন স্তাদিপর্য্যয়ঃ ॥১৩৬| পর রর 5 

বেদীতি। এভং সুস্ক্ং নিপুণবুদ্ধিবেগ্ং প্রাঁজৈশ্চ সম্মতম ভিমতম্ 1১৩৩| 

শত্ররূপা ইতি । সুহাদাঁহপি ব্যবহাঁবেণ শক্রন্নপ! ভবন্তি, শত্রনশ্চাঁপি তখৈব মিত্ররূপ| ভবস্তি। 

সন্ধিবেষাং সপ্াত! ইতি সন্ধিতাঃ কৃতসন্ধয়ন্তে কাঁমক্রোধবশংগতাঁঃ সন্তঃ প্রাজৈবপি ন বুধ্যন্তে। 

তথা চ নুহৃদেহপি ব্যবহাঁবেণ শক্রর্ধপাঃ সন্তঃ পুনঃ কামেন ক্রোধেন ব| সুহৃদ এব জাঁয়ন্তে, তথ] 

শত্রবৌহপি ব্যবহাবেণ মিত্ররূপাঁঃ সন্তঃ পুনঃ কামেন ক্রোঁধেন বা শত্রব এব ভবস্তি। ভচ্চ প্রাকৃ 

প্রাজ্রেনাপি ন বুধ্যতে। ইথঞ্চ লহজশক্রন্থং ব্যবহাঁরেণ মিত্রবপো! জাতঃ, পুরর্সন্মাংসতক্ষণকাঁমেন 

শক্রুবপি ভবিতুমর্হমীতি ভাঁবঃ 1১৩৪] 
নেতি। ্বভাঁবত ইতি শেষঃ। আামথ্যযোগদব্য বহাঁবসস্বদ্ধাৎ 1১৩৫] 
যইতি। বে জনঃ যস্মিন জনে, আশ্রয়ং কৃতেতি শরেবঃ, জীবতি, স জনঃ, তম্ত চেৎ গীড়াং 

গণ্তেৎ, তদা ছ্বার্থে ্বকার্ধাসীধনে ন প্রবর্তিত এবেতি শেষঃ$ কিন্ত নজীবত্যপি পরম- 
সৌহাদযাৎ 1১৩৩... .. 

“লোমশ! তুমি যাহা! বলিলে, সে সমস্তই আমি শুনিয়াছি; আবার আমিও 
বলিতেছি, ভূমি শ্রবণ কব। আমাঁব সে কথ সিদ্ধান্তবুদ্ধিবেগ্তাই হইবে 1১৩২ 

মিত্রগণকেও বুঝিতে হইবে, আবাঁব শক্রগণকেও জানিতে হইবে। এই ছুইটা 
বিষয়ই এই জগতে অত্যন্ত সৃক্ধ এবং প্রাজ্ঞজজনের অভিমত বলিয়! দেখা যায় 1১৩৩ 

ব্যবহাঁববশতঃ মিত্রেবাও শত্রন্ববপ হয়, আবাব শক্রবাও মিত্রন্ববপ হইয়া থাকে! 

সন্ধি করিলে পব তাহারা কামেৰ বা! ক্রোধে অধীন হইয়া! পুনরায় বিপবাত হইতে 
পাবে, তাহ! প্রাজ্ঞেবাও বুঝিতে পারেন না৷ ॥১৩৪॥ 

কোন কালেই স্বাভাবিক শক্রুও না ইবা স্বাভাবিক মিত্রও নাই ; কিন্তু ব্যবহার- 
বশতই শত্রু বা মিত্র হইয়া থাকে ॥১৩৫॥ 

যে লোক বাহাকে আশ্রয় কবিয়া জীবনধাবণ করে, সে লোক তাহাব যদি পীড়া 
দেখিতে পায়, তাহা হইলে সে নিজের প্রয়োজনসাধনে প্রবৃত্ত ত হয়ই লা, এমন 
কি বীচিয়! থাকিতেও পাঁবে না; কিন্তু সে সেই পর্য্যস্তই তাহার মিত্র থাকে, যে 
পর্যন্ত তাহাব সেই ভাবেৰ ব্যতিক্রম না হয় ॥১৩৬ 



গর্ববণি চতুত্তিংশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১২৮৯ 

নান্তি মৈত্রী স্থিরা নাম ন চ প্রুবমসৌহদমূ। 
অর্থযুক্যা তু জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা ॥১৩৭॥ 
মিত্র শক্রতার্েত কম্মিংশ্চিৎ কালপর্ধ্যয়ে | 
শত্রশ্চ মিত্রতামেতি স্বার্থে। হি বলবততরঃ ॥১৩৮। 
যো বিশ্বসিতি মিত্রেষু ন বিশ্বসিতি শক্রুযু | 
অর্থযুক্তিমবিজ্ঞয় যঃ শ্রীতৌ কুরুতে মনঃ। 
মিত্রে বা যদ্দি বা শত্রো তম্ত।পি চলিত মতিঃ ॥১৩১৯। 
ন বিশ্বসেদবিশ্বন্তে বিশ্বস্তেনাতিবিশ্বসেৎ | 

বিশ্বাসাদ্ভয়মুৎপননমপি মূলানি কৃত্ততি ॥১৪॥ 

ভাবতকৌমুদী 
নেতি। স্থিরা চিবস্থায়িনী, এবং শা তম্। অর্থধুক্তা। ব্যবহাবযৌগেন 1১৩৭॥ 
মিত্রমিতি। কান্ত পর্ঘায়ে অতিক্রমে। স্ব র্বশাদেব তদ্ভবতীতি ভাব: ১৩৮ 

যইতি। ষঃ অর্থযুক্তিং কাধ্যপবম্পরাম্, অবিজ্ঞায়। মিত্রেযু কেবলমেব বিশ্বমিতি, তথ 
অরথযুততি মবিজ্ঞায় শত্রযু চ কেবলমেব ন বিশ্বসিতি, যশ্চ অর্থযুক্তিমবিভার মিত্র ব| যদি বা শত্রৌ, 
শ্রীতৌ মনঃ কুকতে, তন্ত তণ্তাঁপি মতিশ্চলিতা৷ বস্তানর্যাদ্রষ্া, কদাচিৎ মিত্রেধাপ্যপকরণাৎ 
শত্রণীপি চোপকরণাদিত্যাশয়:| ষটপাঁদঃ শ্লকঃ 1১৩৯। 

নেতি। বিশ্বাদাছৎপন্গং ভন়ং কর্ত, মুলাগপি গ্রধানম্থানান্ডের কৃম্ততি চ্ছিনভি নাঁশযৃতী- 
ত্যর্থঃ |১৪০। 

সী শিস 

চিবস্থাধিনী মিত্রতাও নাই, আবার চিবস্থায়িনী শক্রতাও নাই ; কিন্তু ব্যবহার- 
বশতই মিত্রতা ও শক্রতা হইযা থাকে ॥১৩৭॥ 

কোন কাল অভীত হইলে মিত্রও শত্রু হয়, আবাব শক্রও মিত্র হইয়া যায়। 
কারণ, জগতে স্বার্থ ই প্রবল ॥১৩৮।॥ 

যে ব্যক্তি কার্য্যপবম্পবা ন! জানিয়া মিত্রগণের উপবে কেবল বিশ্বাসই কবে এবং 

শক্রগণের উপবে কেবল অবিশ্বাসই কবে, আব মিত্রই হউক বা শত্রই হউক, 

তাহার গ্রীতির প্রতি যে ব্যক্তি মনোনিবেন কবে, তাহাব তাহাব বুদ্ধিকে চঞ্চলই 
বলিতে হইবে 1১৩৯ 

অবিশ্বাসী লোকের উপবে বিশ্বাস কবিবে না, বিশ্বীপী লোকেব উপবেও অত্যন্ত 

বিশ্বাস কবিবে না । কাঁবণ, বিশ্বাস হইতে ভয় উৎপন্ন হইলে, তাহা মূলপর্য্যন্ত বিনষ্ট 

কবে 1১৪০1 
১৬২ 
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অর্থযুক্ত্যা হি জায়ন্ডে পিতা মাতা সুতস্তথা | 
মাতুলা ভাগিনেয়াশ্চ তথ! সন্বন্ধিবান্ধবাঁঃ ॥ ৪১॥ 

পুত্রং হি মাতাঁপিতবে ত্জতঃ পতিতং প্রিয়মূ। 
লোকো রক্ষতি চাত্বানং পশ্য স্বার্থস্ত সারতাঁম্ ॥১৪২॥ 

সামান্য নিষ্কৃতিঃ প্রাজ্ঞ! যে মোক্ষাৎ প্রত্যনন্তরমূ। 

কৃত্যং মুগয়সে শক্রসুখোপায়মনংশয়মূ ॥১০৩| 

অন্মিন্নিলয় এব ত্বং ন্যাগ্রোধাদবতারিতঃ | 

ূরধবং নিবিষমুন্মাথং চপলত্বান্ন বুদ্ধবান্ ॥১৪৪| 

ভারতকৌমুদী 
অর্থেতি। অর্থযুক্ত্য! বিষয়সন্বদ্ধেন। তথা চ-_জননব্যাপারযোগেন পিতা মত! তথ! 

স্ততে| জাঁ়তে। মাতৃত্রাতৃত্বস্বন্ধেন মাঁতুল:, ভগিনীপুত্রত্দন্বন্ধেন চ ভাগিনেয়ঃ ৷ এবমন্ততরা 
পুাহ্ম্ ॥১৪১| 

স্বাভিপ্রাযং ব্যনক্তি পুত্রমিতি। মাঁতাঁপিতরৌ হি প্রিয়মপি পুত্র পতিতম্ অপরাধবিশেষেণ 

ন্েহাছিচযুতং সন্ত ত্যজত:। লে!কশ্চ আত্মানং রক্ষতি সর্ববাধিকপ্রিয়ত্বাৎ ॥১৪২| 
সামান্তেতি। হে প্রাজ্ঞ! মার্জার! যন্তমঃ মোক্ষাঁৎ পাশমুক্তেঃ, প্রত্যনন্তবং পবখেৰ ॥ 

কত্যং কর্তৃবাতয়৷ বৃদ্ধম, শত্রোর্সম, সুখোঁপায়ং সাম্মলনাদিরূপম্, মৃগয়সে অস্ধিঘ্ুসিঃ তশ্য তব, 

নিষ্কতিঃ বিপদো নিস্তারঃ, সামাগ্তা সাধাঁবণী মম সমানৈব, ইতার্থে অসংশয়ং অংশয়াঁভাবঃ। 
তথা চ ময়া যথা তং পীশচ্ছদণ্নন মোচিতঃ, তথৈবাহমপি তমা নকুল লুকতাঁড়নেন 
ভধান্মোচিত ইতি নিষ্কৃতিবাঁবয়োঃ সমানৈব, ইখঞ্চ সতি ত্বৎস্থখোঁপায়মহং ন মৃগবাঁমি, ত্স্ক মৎ- 

সুখোপায়ং মুগয়সে ইত্যধিকনুখোপায়াদ্বেষণং তব ন শোঁভত ইতি ভাঁবঃ ॥১৪৩| 
অস্সিম্নিতি। নিসয়ে বাসস্থান এব ত্বং মাংসাদিলোভেন কত্রাঁ, স্গ্রোধাদবটবৃষ্ষাৎ অবতারিতঃ 

সন্,পূর্ববমূ, নিৰিষ্টং স্থিতম, উন্মাথং কৃটবন্ত্রমঃ চপলতাৎ অস্থিববুদ্ধিত্বাৎ ণ বুদ্ধবান। অতএব তত্র 
বদ্ধ ইত্যাশয়ঃ 8১৪৪1 

জগতে পিতা, মাতা, পুত্র, মাতুল, ভাগিনেয়, সন্বন্ধী ও বান্ধব প্রভৃতি সন্বন্ধ" 

বিশেষবশতই হইয়া থাকে ॥১৪১। 
পুত্র প্রিয় হইয়াও যদ্দি কোন কারণবশতঃ স্বেহচ্যুত হয়, তবে পিতা এবং মাতাও 

তাহাকে ত্যাগ কবেন। আব সমস্ত লোকই আত্মবক্ষ/া কবে; অতএব স্বার্থের 
শ্রেষ্ঠত্ব দেখ ॥১৪২1 

প্রাজ্ঞ মার্জাব ! যে তুমি মুক্তিব পরই কর্তব্যবোধে শত্রুর স্ুখেব উপাঁয় অন্বেষণ 
কবিতেছ, সেই তোমার ও আমার বিপদ হইতে উদ্ধাব লাভ কর! সমানই হইযাছে, 
এ বিষযে কোন সন্দেহ নাই (ভাব টীকায় দ্রষ্টব্য) 1১৪৩1 

এসিসিএ পিপাসা ৯ম 
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আত্মনস্চপলো নান্তি কুতোহ্ন্যেষাং ভবিষ্যতি | 
ত্মাৎ সর্ববাণি কার্ধ্যাণি চপলো! হন্ত্যবংশযম্ ॥ ৪৫| 
ব্রবীষি মধুবং বচ্চ পরিয়ে! মেহগ্ ভবানিতি | 
তন্সিত্রকারিণং দর্ববং বিস্তরেণাপি মে শৃণু|১৪৬| 
কারণাৎ প্রিয়তামেতি ঘেষ্বো৷ ভবতি কারণাৎ। 
অর্থা্থা জীবলোকোহয়ং ন কশ্চিৎ কম্তচিৎ প্রিষ্নঃ ॥১৪৭॥ 
সখ্যং পোদর্ধ্যয়েভ্রাত্রোর্পত্যোর্বা পরস্পরমূ | 
কম্তচিম্াতিজানামি শ্রীতিং নিফষারণামিহ |১৪৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
আত্বন ইতি। আত্মনঃ সবন্মাৎ অন্থঃ অধিবস্চপলো মাস্তি; অতএব কুতঃ অগ্ঠেষাঁং ভাদুশী 

বিপদ্ভবিষ্ততি |১৪৫॥ 

ব্রবীধীতি। মিত্রম্ত মিব্রতাবাঃ কারণম্ ॥১৪৬। 

কাবণাদদিতি। উত্য়ত্রাপি কারণাং কাবণবিশেষাৎ। ত্ধার্থী উদ্দেসঠাঘ্েষী, প্রিয় ইত্যুপ- 

লক্ষণং দ্বেম্োহপি ঘ্বভাবতঃ 1১৪৭1 

সখ্যমিতি। সোদধ্যয়োত্রাত্রোঃ পরস্পবং সখ্যং পরম্পরোপকংণাঁৎ। দল্পত্যে'ঃ পবস্পরং 

সখ্যং পবম্পবকামপৃবণাৎ ॥১৪৮। 
শা্পিসটি জি অতি তা সস্তা ৬৭ 

এই স্থানেই তোমার লোভ তোমাকে ক বাটক্ষ হইতে নামাইযাঁছিল $ ভার পর, 
প্রথমে তুমি বুদ্ধির চঞ্চলতাবশতঃ চাণালপাতিত জালের বিষয় বুঝিতে পার 

নাই ॥১৪৪॥ 
তোম! অপেক্ষা অধিক চঞ্চল অন্য কেহ নাই; সুন্তবাং অন্তের এরাপ বিপদ 

হইবে কেন; অতএব চঞ্চল ব্যক্তি সমস্ত ববার্ধ্যই নষ্ট কবে, এ ধিবয়ে কোন সন্বেহ 

নাই ॥১৪৫॥ 

মার্জাব! তুমি যে মধুব বাক্য বলিলে__“তুমি আমাৰ প্রিয়, সেই মিত্রতার 

কারণনকলও তুমি আমাব নিকট বিস্তবক্রমে শ্রবণ কর ॥১৪৬| 

লোক বিশেষ কাবণবশতঃ প্রিয় হয়, আধাব বিশেষ কাবণবশতই ঘেত্তা হইয়া 
থাকে। এই জীবলোকেবা সকলেই উদ্দেশ্ঠাসাধনার্থী; অতএব কেহই স্বভাবতঃ 

কাহারও প্রিষ বা দ্বেন্য হয না 1১৪৭। 

ছুই সহোদরভ্রাতার কিংবা ছুই পতিপত্বীব পবস্পব সৌহার্দধাও কারণবশতই হুইয়! 
থাকে ২ কিন্তু এই জগতে বিনাকাবণে কাহাবও প্রীতি হইয়াছে, ইহা! আমার জান 

নাহি 1১৪৮1 



১২৯২ মহাভারতে শান্তি-" 

যদ্ধাপি ভাতরঃ ভ্ুদ্ধা ভাঁ্যা বা কারণান্তরে | 

ন্বভাবতস্তে শ্রীয়ন্তে নেতরঃ শরীয়তে জনঃ ॥১৪৯| 

প্রিয়ো ভবতি দানেন প্রিয়বাদেন চাপরঃ। 

মন্ত্রহোমজপৈরন্যঃ কাধ্যার্থং শ্রীয়তে জনঃ ॥১৫০|॥ 

উৎ্পন্ন। কারণাৎ গ্রীতিরাদীন্! কারণান্তরে | 

প্রধ্বক্তে কারণস্থানে স! শ্রীতির্নাতিবর্ততে ॥১৫১॥ 

কিন্তু তকারণং যন্তে যেনাহং ভবতঃ প্রিয়ঃ | 

অন্যা্রাভ্যবহারার্থং তত্রাপি চ বুধা বয়ম্ ॥১৫২॥ 

ভারতকৌমুদী 
যদীতি। কাঁরণান্তরে সতি। ম্বভাবতো! ত্রাতৃত্বাদিসন্বন্ধাৎঃ ইততরে। জন: দ্বভাবতে| ন 

শ্রীয়তে ॥১৪৯। 
কাবণাঁৎ গ্রীতিরিতি বিবৃণোতি প্রিয় ইতি। কাধ্যার্থম্ উদেস্সাধনার্ঘম্1১৫০॥ 
উৎপর্নেতি। কারণাৎ পরম্পরক্রাণহেতোঃ, নৌ আবয়ে|: | তন্মিন্ কারণাত্তবে প্রধবস্তে অতীতে 

তৎকারণস্থানে লৌভাঁদৌ সতীতি শেষঃ, নাভিবর্ততে ন স্থাস্ততি ॥১৫১। 
কিন্তিতি। মন্তে সীসীনমিতি শেষ: । অভ্যবহারার্থং ভৌজনার্থং, জারদাঁনে অন্তত্র তত্রাগি 

কারণে বয়ং বুধ! অভিজ্ঞাঃ। তথ! চ তদানীং পরম্পবত্রাণমেব শ্রীতেঃ কারণমাঁসী২, ইদানীস্ক মদ্- 
ভোজনার্ঘমেব তব শ্রীতিগ্রদর্শনমিতি তল্লোভাভিজ্ঞা বয়ামিতি নির্ষঃ 1১৫২॥ 

তবে ভ্রাতাবা! কিংবা! পতিপত্বীরা যদিও পরস্পরের প্রতি কখনও ক্ুদ্ধ হয়, 
তথাপি সে স্থলেও অন্ত কাবণ থাকে ; নতুবা শ্বভাবতঃ তাহাদের পবম্পবের মধ্যে 

গ্রীতিই থাঁকে ; কিন্ত অপব নিঃসম্পর্ক লোকদিগেব মধ্যে পরস্পর গ্রীতি থাকে 
না ॥১৪১৯॥ 

কেহ দানে গ্রীতিলাভ করে, কেহ প্রিয়বাক্যে প্রিয় হয় এবং অন্য লোক মনত 
হোম ও জপঘারা সম্ভোষ লাভ করে; অতএব লোক উদ্দেশ্ঠটসাধনেই গ্রীত 
হয় ॥১৫০॥ 

তোমার ও আমাব বিশেষ কাবণবশতই গ্রীতি হইয়াছিল £ কিন্তু সে কাবণ 
অতীত হওয়ায় এবং সেই কারণের স্থানে অন্ত কাবণ আসায়, সে প্রীতি আর থাকিবে 
না 7১৫১ 

কিন্তু যে কাবণে আঁমি তোমাৰ প্রিয় হইয়াছিলাম, তৎকালে সে কাবণ সমীচীনই 
হুইয়াছিল ; তবে বর্তমান সময়ে ভোজনেব জন্য অন্য যে কাবণ উপস্থিত হইয়াছে, 
তাহাও আমি [মি বুবিতেছি, ১৫২ 

(১৫১. এগ্রণত্তে কারণস্থানে স সা | ভ্রীতিবিনিবর্ততে-ব্দ ব ব্ধ। 



পর্ববণি চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১২৯৩ 

কালো-হেতুং বিকুরুতে স্বার্থস্তমন্বর্ততে। 
বার্থ, প্রাজ্ঞোইতিজানাতি প্রাজ্ং লোকৌহনুবর্ততে | 
ন ত্বীদৃশং ত্বয়। বাচ্যং বিছুষি স্বার্থপণ্ডিতে ॥১৫৩ 
মকালে হি সমর্ঘস্ত ন্নেহহেতুরয়ং তব। 
তস্মান্নাহং চলে স্বাথাৎ নুস্ছিরঃ সন্ধিবিগ্রহে ॥১৫৪| 
অভ্রাণামিব রূপাণি বিকুর্ববন্তি ক্ষণে ক্ষণে । 

অগ্যৈব হি রিপুভূর্ত্বা পুনরছৈব মে সুহৃৎ | 
পুনম্চ রিপুরগ্ৈব যুক্তীনাং পশ্য চাপলমূ |১৫৫। 
আসীন্মৈত্রী তু তাবন্ৌ যাবদ্বেতুরভূৎ পুর! | 
ম! গতা সহ তেনৈব কালযুক্তেন হেতুনা |১৫৬॥ 
ত্বং ছি মে জাতিতঃ শত্রঃ সামর্ধ্যান্মত্রতাং গতঃ | 

তৎকৃত্যমভিনিরবততয প্রকৃতিঃ শক্রতাং গত] |১৫৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
কার ইতি। বিকুরুতে অন্রথাকরোতি, তং হেতুম্। গা্গং পরকয়োদেস্তম্। স্থার্থপণ্ডিতে 

ত্দেব্যাঁভিজ্ঞে ময়ি। যটপাঁদঃ শ্লোকঃ ॥১৫৩| 
অকাল ইতি। সমর্থন্ত মদাক্রমণে শত্তস্ত । চলে অস্থিযে ॥১৫৪| 
অন্রাণীমিতি। অজ্রাণাং মেঘানাম্, বিকুর্বন্তি লোকানীং ম্বভাবাঃ পরিবর্তত্তে। যুক্তীপাঁমব- 

স্থানাম্। চাঁপলমস্থিবতান্। যট.পাদঃ প্লোকঃ ॥১৫৫। 

আসীদিতি। নৌ মাবয়োঃ | স| মৈত্রী, গতা নষ্ট ॥১৫৬। 

কাল কারণকে অন্তবপ কবে, স্বার্থ সেই কাঁবণেব অনুসরণ করিয়া থাকে, বুদ্ধি- 

মান লোক সেই স্বার্থ বুঝিতে পাবেন, লোক সেই বুদ্ধিমানের অনুসরণ কবে ; 
সুতরাং আমি বিদ্বান, তোমাৰ স্বার্থ বুঝি ; অতএব তুমি আমার নিকট এবপ বলিও 

না॥১৫৩| 

তুমি শক্তিশালী, তোমার এই সৌহার্দ্য প্রদর্শন অকালে হইতেছে ; স্ৃতবাং আমি 

স্বার্থবশতঃ চঞ্চল এই সন্ধিবিগ্রহে আব স্থিরসন্কল্প নহি ॥১৫৪॥ 

মেঘেব বপের গ্তায় লোকেব ন্বভাঁব ক্ষণে ক্ষণে বিকৃত হয (তাহা দেখ-_) তুমি 

অগ্ঠই শত্রু হইয়া, আবাব গ্ভই আমাৰ স্ুহ্ৃং হইয়াছিলে, আঁবাব অগ্যই শক্ত 

হইয়াছ; অতএব ন্বভাবেব অস্থিবতা দেখ ॥১৫৫॥ 
পূর্বে যে পর্য্যন্ত কাবণ ছিল, সেই পর্যন্তই আমাদেব মিত্রতা। ছিল + কিন্তু সেই 

কালযুক্ত কারণের সহিত নে মিত্রতা। এখন গিয়াছে ॥১৫৩ 

পাপ আজ ৮ শি 



১২৯৪ মহাভারতে শান্তি _- 

সেহ্হমেবং প্রণীতানি জ্ঞাত্বা শাস্ত্রাণি তত্তঃ | 

প্রবিশেয়ং কথং পাশং ত্বৎকৃতে তথ্বদস্থ মে ॥১1৮| 

ত্বদীর্য্েণ প্রমুক্তোহহুং মহ্বীর্যেণ তথ! ভবান্। 

অন্যোন্যানুগ্রহে বৃতে নাস্তি ভূয়ঃ সমাগমঃ ১৫৯ 

ত্বং হি সৌম্য! কুতাথোহগ্য নিরৃতার্থাস্তথা বয়মূ| 
ন তেহস্ত্যস্ ময়! কৃত্যং কিঞ্থিদন্যাত্র তক্ষণাঁৎ ॥১৬ ॥ 

অহ্মননং তবান্ ভোক্তা ভুর্বলোহহং ভবান্ বলী। 
নাবয়োবিষ্ভতে সন্থিবিযুক্তে বিষষে বলে ॥১৬১॥ 

স মন্তেহহং তৰ প্রজ্ঞাং যন্মোক্ষাৎ প্রত্যনন্তরমূ | 

ভক্ষ্যং স্গয়সে দুনং হখোপায়েন কর স্থখোপায়েন কর্ণ ॥১৬২॥ 

ভারওকৌমুদী 
ত্বমিতি। সাধর্ধ্যাৎ ্রয়ে'জনাৎ | তংকৃত্যং পবন্পসত্রাণম্, অভিনিরর্ত সর্ববথ| নিষ্পান্ত 1১৫৭ 

স ইতি। প্রণীতানি শুক্র।দিভিবি রিচিতানি। পাশং প1শবভদ্গ্রহণবিষয়তাম্ 1১৫৮] 
ত্বদদিতি। বৃত্তে জাতে, নাস্তি মদ্বিপৎসভ্ভাবনাৎ ॥১৫৯॥ 
ত্বমিতি। কতার্ঘ পাশান্ুক্েঃ, নিরৃত্ভার্থা নিষ্পনপ্রয়োজন! ভয়ামুক্েঃ। অগ্তত্র অন্তৎ 1১৬০1 
অহমিতি। অন্নম্ অনস্থানীয়ঃ খাদ্ধঃ। বিষুক্তে বিশেষেণ মিলিতে, বিষমে অসমানে ॥১৬১ 
স ইতি মন্তে বুধ্যে প্রজ্ঞাং রুদ্ধ প্রতানস্তরং পবমেব । | মৃগযসে আ অদ্বিত্যুসি ॥১৬২। 

পিপি স্টিল ৯ ৯৮৯ ৯ সত 

তুমি আমাৰ জাতিগত শত্রু, অথচ সে সময়ে প্রয়োজনবশতঃ মিত্র হইয়াছিলে। 

সেই মিত্রতাব কার্ধ্য সম্পাদন করিয়া, তোমার প্রকৃতি এখন আবার শক্রভাবে পরি- 
ণৃত হইয়াছে ॥১৫৭| 

সেই আমি যথাযথভাবে শুক্রাদিগ্রণীত এইরূপ নীতিশান্ত্র সকল জাঁনিয়া। তোমাব 
জন্য কি প্রকাবে পাঁশের ভিতবে প্রবেশ করিব, তাহা আমার নিকট বল ॥১৫৮| 

তোমার শক্তিতে আমি মুক্তিলাভ কবিয়াছি, আবাব আমার শক্তিতে তুমি মুক্তি- 

লাভ করিয়া , এইবপ পবস্পরেব প্রতি পরস্পবের অনুগ্রহ চলিয়! গিয়াছে, এখন 
আর আমাদেব সম্মেলন হইতে পাঁবে না ॥১৫৯| 

সৌম্য মার্জার ! এখন তোমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে, আমার প্রয়োজনও 
নিষ্পন্ন হইয়াছে ঃ সুৃতবাং বর্তমান সময়ে ভক্ষণ কব ভিন্ন আমাদারা তোমার জন্য 

কোন কার্য্য হইতে পাবে না ॥১৬০॥ 

আমি ভক্ষ্য, তুমি ভক্ষক এবং আমি দুর্বল, তুমি বলবান্ ; এইরূপ অসমান শক্তি 
থাকা সত্বে আমাদেব সন্ধি হইতে পারে না ॥১৬১1 
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ভক্দ্যার্থ হৃববদ্ত্্ং স মুক্তঃ গীড়িতঃ ্ুধা। 
শান্্রজ!ং মতিখান্থায় নৃনং ভক্ষয়িতাগ্ধ মাম |১৬৩| 
জানামি ক্ষুধিতন্ত ত্বামাহারসময়শ্চ তে । 
ম ত্বং মানভিসন্ধায় তক্ষ্যং মৃগয়সে পুনঃ ॥১৬৪॥ 

ত্বঞচাপি পুত্রদারস্থে। যৎ সন্ধিং স্থজসে ময্মি। 
শুভীষাং যতসে কর্তৃং সখে 1 মম ন ততক্ষমমূ )১৬৫| 
বয়া মাং সহিতং দৃষট। প্রিয়া ভারা সুতাশ্চ তে। 
কম্মাত্তে মাং ন খাদেযুহ ফট প্রণয়িনন্তয়ি ॥১৬৬| 
নাহং ত্য়া সমেষ্যামি বৃ! হেতুঃ সমাগমে | 

শিবং ধায়ন্ব মে স্বস্থং সুক্কৃতং স্মরসে যদি ॥১৬৭| 

ভারতকৌমুদী 
ভক্ষ্যেতি | ভঙ্গার্থ খাঁমাংঘগ্রহণার্ঘস। অববদ্ধঃ পাঁশেন। শান্জাং নীতিপান্্- 

জনিতাম্ 1১৬৩1 
জানামীতি। গভিসন্ধায় গ্রতাধ্য। মৃগয়সে অদ্বিঘুদি ॥১৬৪| 
ত্বমিতি। স্থ্সে অই কর্ত,মিচ্ছদি | ক্ষমমুচি তম্ 1১৬৫। 

তবয়েতি। ত্য সহিত মাং ষ্টেত স্ন্বঃ| তি প্রণগবিন ইত্যনেন তং তান্ ন বাবরিস্তসীতি 
সুচিতম্ ॥১৬৬। 

০ম পাশা শপ শা পাশ 

সপপ্প প্ শশী পাপ পা ০ পপ | পপি | পিপাসা পিপাসা শাসিত শাপিশীলিকি 

আমি তোমাৰ মনেব ভাব বুঝিতে পাবিযাঁছি যে, তুমি মুকতিলাভেব পৰে নিশ্চয়ই 
অনায়াসে খাঁগেব অন্বেষণ কবিতেছ ॥১৬২॥ 

ভূমি খান্ঠেৰ জন্যই যাইষা পাঁশে বদ্ধ হইযাছিলে, এখন মুক্তিলাভ কবিষা ক্ষুধা 
গীড়। অনুভব কবিতেছ, তাই তুগি নীতিশান্ত্রে বুদ্ধি অবলম্বন কবিয়া নিশ্চযই অদ্ভ 

আমাকে ভক্ষণ করিবে ॥১৬৩॥ 

তুমি যেক্ুধার্ত হইযাছ, ইহ! আমি জানি এবং এইটাই যেতোমাঁব আহানেব সময়, 

ইহাও বুঝি? সুতরাং তুমি প্রতাবণ! কবি! খাগ্বূপে আমাকে চা হতেছ ॥১৬৪। 

সথে মার্ভাব ! তুমিও পুত্রকলত্রেব সহিত বাস কবিতেছ, তথাপি আমাৰ 

সহিত যে সন্ধি কবিবাব ইচ্ছা কবিতেছ এবং আমাঁব পকিতর্য্যা কবিবাব অভিলাষ 

জানাইত্ছে, তাহাব কোনটাই সঙ্গত নহে ॥১৬৫॥ 

তাঃব পব) তোমাব প্রিষতম। ভার্ষ্যা ও প্রিষতম পুত্রগণ তোমাব সহিত "আমাকে 

দেখিষা আনন্দিত হইবে এবং তোমাৰ প্রণয়েব পাত্র বলিয়া তাহীবা৷ কেন আমাকে 

ভক্ষণ কবিবে না ? ॥১৬৬॥ 



১২৯৬ মহাভারতে শার্তি-_ 

শত্রোরনার্যযভূতন্ত ক্লিষন্ত ক্ষুধিতন্ত চ। 
ভন্গ্যং মৃগয়মাণন্ত কঃ প্রাজ্ঞো বিষয়ং ব্রজেৎ ॥১৬৮॥ 
স্বস্তি তেহস্ত গমিব্যামি দুরাদপি তবোদিজে। 
বিশ্বস্তং বা প্রমভ্তং বা এতদেব কৃতং ভবে ॥১৬৯॥ 

নাহুং ত্বয়। সমেষ্যামি নিরৃত্বো ভব লোমশ ! | 

বলবৎসন্নিকর্ষো হি ন কদাচিৎ, প্রশন্তাতে ॥১৭০॥ 

যদি ত্বং সুকৃতং বেৎসি তৎ্পখ্যমনুসারয় | 

গশাস্তাদপি মে পাপাদ্ভেতব্যং বলিনঃ সদা ॥১৭১ 

ভারতকৌমুদী 
নেতি। ত্য! সহ অহং ন সমেষ্যামি স্মিলিতে| ন তবিষ্যাঁমি | যেন হি সমাগমে আবয়োঃ 

সম্মেলনে হেতুঃ বৃত্তঃ অতীত: | বি মে নুক্কৃতমুপকাঁবম্ স্মবসে, তহি স্বস্থঃ শ্বস্থাণস্থ এব ত্বং মে, 

শিবং মঙ্গলম্, ধ্যায়ন্থ চিন্তয় 1১৬৭॥ 

মতযান্লিধ্যমসম্তবমেবেত্যাহ শংত্রারিতি। অনীধ্যভৃতত্ত অসঞ্জনন্ত, মৃগয়মাণন্ত অহিষ্যতঃ, 

রিবয়ং সানিখ্যেনীক্রমণগোঁচরতাম্ ॥১৬৮॥ 
বস্তীতি। স্বস্তি ম্ষলম্, গমিস্যামি গর্ভন্ত তলদেশম্। তত্র হেতুমাহ দুরাদিতি। বিশ্বস্ত, ত্বয়ি 

বিশ্বাসধুকং বা, প্রমত্রম্ অনবধানতাধুক্তং বা, মমৈতদপসরণং ভবত্বিতি শেষঃ। তথাপি এতদপ- 

সবণমেব কৃতং কালোচিতং কাঁধ্যং ভবেৎ। উদ্বেগাদেবেতি ভাঁবঃ ॥১৬৯॥ 
নেতি। সমেষ্যামি সম্মিলিত! ভবিষ্য।মি, নিবৃতে! তব সন্মেলনাগ্রহপ্রকাঁশাং। উ্ভার্থে 

হেতুমাহ বলবদ্দিতি। বলবতঃ সঙ্গি কর্ষ; ন্নিধাঁনম্ ॥১৭৩। 

আমাদেব সন্মেলনেব হেতু চলিষা গিয়াছে ; স্ুতবাং আমি আর তোমাব তামাব সহিত 

মিলিত হইব না। তুমি যদি আমাব উপকাৰ স্মরণ কর, বে স্বস্থানে থাকিয়াই 
আমাৰ মঙ্গল চিন্তা কব ॥১৬৭॥ 

কাবণ, অসৎ, ক্রিষ্ট ও ক্ষুধার্ত শত্র খান্ভ অদ্বেষণ কবিতে থাকিলে, কোন্ বুদ্ধিমান্ 
লোক তাহার নিকটে যাঁষ ? 0১৬৮ 

তোমার মঙ্গল হউক, আমি যাই। কেন না, আমি দূৰ হইতেও তোমাৰ ভষ 
কবিতেছি। আমাব এই অপনবণ বিশ্বাসকৃতই হউক ব! অনবধানতাকৃতই হউক, 
ইহাই এখন আমাৰ কর্তব্য ॥১৬৯॥ 

লোমশ | আমি তোমার সহিত মিলিত হইব ন1$ স্মৃতরাং তুমি সন্মেসনেব 
আগ্রহপ্রকাশে নিবৃত্ত হও। কাঁবণ, মনন্বীরা বলবানেব নিকটে যাওযার কখনও 
প্রশংসা কবে না ॥১৭০। 

(৬৯) ইতঃ পরং “লোমশ উবাচ পি ব্ বর্ঘ 
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যদি স্বার্থ, ন তে কার্য্যং ব্রুহি কিং করবাণি তে। 
কামং সর্ব প্র্ান্তা'ম ন ত্বাত্মানং কদাচন ॥১৭২॥ 
আত্মাথে সম্ততিস্তাজ্য! রাজ্যং রত্বং ধনানি চ। 
অপি লর্বস্মুৎস্থজ্য রক্ষেদাত্ানমাত্বন! ॥১ ৩| 
এবর্য্যধনরত্বানাং প্রত্যমিত্রে নিবর্ততামৃ। 
দৃষট হি পুনরারৃত্তজীবতামিতি নঃ শ্রুতমূ ॥১৭৪| 
ন ত্বাস্মবনঃ সম্প্রদানং ধনরত্ববদিঘ্যাতে | 

আত্ম! হি সর্বদা রক্ষ্যো দারৈরপি ধনৈরপি ॥১৭৫| 

ভারতকৌমুদী 
যরীতি। মুক্কৃতমছুপরুতম্, বেৎলি শ্মরসি, অঙ্সাঁবর় শুভাহ্খ্যানেনাগ্সর। প্রশাস্তাদপি 

নিবৃত্তক্রোধাদপি, বলিনঃ পাপাঁৎ হিংঘ্রাৎথ ত্বতে| মে ভেতব্যম্ 1১৭১॥ 

ষদীতি। ম্বাথং ভক্ষণীর্ঘকম্। কাঁমং যথেষ্টম্ ॥১৭২। 
প্রিরেঘাতান; প্রাধাস্তমাহ আত্মেতি। সন্ততিঃ পুত্রান্পত্যম্। সর্ববস্বং সর্ধধং খ্বস্থাম্পদীভূতং 

বন্ধ 1১৭৩1 
ধর্থর্যেতি। প্রত্যমিরে শত্রৌ, নিবর্ভতাং নিবর্ভমাঁনাম, শক্রভির্বধাদ্গৃহীতানামিতার্থ£, 

উর্ধাধনরত্ানাঁং পুনরাবৃততির্ীবতাং লোকৈষ্টা ইতি নঃ শ্রুতমান্তে। অতো! জীবনরক্ষণং সর্ব! 
কর্তব্যমিতি ভাঁবঃ ॥১৭৪। 

নেতি। সম্প্রনানং কুত্রাপার্পণম্ ॥১৭৫| 

তুমি যদি বস্তুতই আমার উপকাব ম্মবণ কব, তবে চিবকাঁল আমাদেব দেই 
সখিত্বের অনুসরণ করিও ; কিন্তু পাপিষ্ঠ ও বলবান্ ক্রোধশূন্ত হইলেও তাহার ভয 
করা আমার উচিত ॥১৭১॥ 

আমাকে ভক্ষণ কবাই যদি তোমার কার্য না' হয়, তাহা হইলে বল, আমি 
তোমার কি করিব। আমি ইচ্ছান্ুপাবে সনস্তই দ্বিবঃ কিন্তু কখনও আপনাকে দিব 
না ॥১৭২1 

আপনার জন্য সন্তান, রাজা, রত্ু ও ধন ত্যাগ কর! যাইতে পাঁরে ; এমন কি 
সর্ববস্থ পরিত্যাগ করিয়াও নিজে নিজেকে রক্ষ! করিবে ॥১৭৩। 

আমব! শুনিয়াছি যে__-শক্র নিজেব প্রভূত ধন ও বপ্রভৃতি বলপৃব্বক হবণ 
করিলেও, জীবিত ব্যক্রির সে সমন্তই পুনবাষ ফিরিয়৷ আসিয়াছে, ইহা অনেকে 
দেখিয়াছে ॥১৭৪৭ ৫ 

কিন্ত ধন ও রত্বপ্রভৃতিব স্ঠায় আঁত্বাব দান কেহই ইচ্ছা কবে না; সুতরাং 

ভার্ধ্যা ও ধনপ্রভৃতি দান করিষাও সব্ববদাই আত্মবক্ষা কবিবে ॥১৭৫॥ 

১৬৩ 



১২৯৮ মহাভারতে শাস্তি__ 

আত্মরক্ষণতন্ত্রণাং সুপরীক্ষিতকারিণামূ । 

আপদে। নোপপদ্ধন্তে পুরুষাণাং স্বদোষজাঃ ॥১৭৬| 

শক্রুঃ সম্যগবিজ্ঞাতে। বিপ্রিয়ো হৃবলীয়স! | 
শঙ্কনীয়ঃ স সর্বত্র প্রিয়মপ্যাচরন্ সদ ॥১৭৭।॥ 

কুলজানাং সুমিত্রাণাং ধার্দিকাণাং মহাত্বনাম্। 
ন তেষাং চাল্যতে বুদ্ধিঃ শান্তার্থকৃতনিশ্চয়। ॥১৭৮| 
ইত্যভিব্যক্তমেবং স পলিতেনাভিভৎ“সিতঃ | 

মার্জারো ব্রীড়িতো! ভূত্বা মুষিকং বাক্যমন্রবীৎ ॥১৭৯| 
সত্যং শপে ত্বয়াহং বৈ মিতব্দ্রোহো। বিগহিতঃ | 
তন্মন্তেহহং তব প্রজ্জাং বন্ত্ং মম হিতে রতঃ ॥১৮০। 

ভারতকৌমুদী 
আত্মেতি। আত্মরক্ষণমেৰ তন প্রধানং যেঘাং তেষ|মূ জুপবীক্ষিতং যথা! স্তাতথা কুর্বন্তীতি 

তেষাম। নোপপতন্তে নাঁগচ্ছস্তি ॥১৭৬| 
শক্ররিভি। অবিজ্ঞীতো ধর্মাধর্মবন্তা অনবগতঃ ॥১৭৭| 
কুলজানামিতি। শাস্তার্থেন শান্্ার্থবোধেন কৃতো! নিশ্চয়: কর্তব্যনির্ণযে! ষয়। সা, তেন ৮ 

অশাস্তাথকুতনিশ্চয়া তে বুঝিছর্থভিসদ্িনা চাব্যত এবেত্যাশয়ঃ ॥১৭৮॥ 
ইতীতি। অভিব্যজং সর্ব স্পষ্টম, পলিতেন তদাখ্যেন মুষিকেণ ॥১৭৯| 

সত্যমিতি। প্রজ্ঞাং বুদ্ধিং সমীটীনামিতি শেষঃ ॥১৮০। 

যাহাবা সর্ব প্রকাবে আত্মরক্ষা করে এবং বিশেষ পবীক্ষা কবিয়া কার্য কবে, 
সেই লোকদিগের আপন দোষ্জাত আপৎ সকল উপস্থিত হয় না ॥১৭৬| 

যে শক্র চিবদিন অগ্রিয়াচরণ করিয়া আসিতেছে; অথ চসে ধার্শিক কি 
অধার্দিক__ইহা। সমীচীনভাবে জানা যাঁধ নাই, সেই শক্ত কোন সময়ে প্রিয় অচিরণ 
কবিলেও তাহাকে ছূর্বলের আশঙ্কা করিতেই হইবে ॥১৭৭। 

বাহাবা সংকুলজাত, বহুমিত্রসম্পন্ন, ধার্মিক ও মহা! এবং ধাহাবা শাস্্ার্থজ্ঞানের 
প্রভাবে আপন বুদ্ধিকে পবিমাঞ্জিত কবিতে পাবিযাঁছেন, তাহাদেব বুদ্ধি ছুরভিসন্ধির 
দিকে যাষ নাঃ ॥১৭৮। 

পলিতনামক মুষিক এইভাবে সুস্পষ্ট তিবস্কাব কবিলে, মার্জীব লঙ্বি হইয| 
মূষিককে এই কথা বলিল--1১৭৯। 

(১৭৭) অত্র পুস্তকতেন এব পাঠভেদঃ। 
(১৭৯) ইতঃ পরং “লোমশ উবাচ, পি বঙ্গ বর্ছ। 

শাীশীীশিশীশিসিট 
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উক্তবানর্ধতত্বেন ময়৷ সংভিনদর্শনঃ| 

ন তু মামন্যথা সাধে ! ত্বং গ্রহীতুমিহার্ছসি ॥১৮১। 
প্রাণপ্রদানজং ত্বতে। ময়ি সৌহৃদমাগতম্। 
ধর্দজ্ঞোহসি গুণজ্ঞোহসি কৃতজ্ঞোহল্মি বিশেষতঃ ॥১৮২॥ 
মিত্রে্ত বংসলশ্চান্যি ত্বদূভক্তশ্চ বিশেষতঃ | 

ত্মাদেবং পুনঃ সাধে। ! ময়! চরিতুমহসি ॥১৮৩| 
বয়! হি বাচ্যমানোহহং জহ্াাং প্রাণান্ সবান্ধবঃ | 
বিশরন্তে! হি বুধৈদূর্ফৌো মদ্ধিধেষু মনন্বিযু। 
পতনং ধর্মতত্বজ্ঞ | ন মে শক্ষিতৃমর্থসি |১৮৪।॥ 

ভাব্তকৌমুদী 
উজবানিতি। ময়া, সংভিন্ং দংমশ্রতং দর্শনং বন্য দ তাদৃশত্বমূ 'অথতত্বেন বিষষযাথার্থো- 

নৈব উক্তবান্। কিন্ত হে সাধো! ত্বং মাম্, অন্থা শক্রভাবেন, গ্রহীতুং বোদ্ধ,ং নারহসি 1১৮১ 

কৃত ইত্যাহ প্রাণেতে। প্রাণপ্রদানাৎ জায়ত ইতি তৎ1১৮২॥ 

মিত্রেঘিতি। ত্বদ্তক্রশ্চ ত্বয়া প্রাণদানাদিত্যাশয়ঃ ॥১৮৩| 

ত্বয়েতি। বাঁচযমানে! নিন্যমানঃ। জহাঁং াঁজেয়ম্। বিশ্রভো| বিশ্বাসঃ। পতনং মিঅদ্রোহেণ 
পাতিতাম্। যটপাদঃ শ্লোক: ১৮৪। 

“সখে মৃষিক! আমি তোমাদ্বাব! সত্য শপথ কবিতেছি যে, সিত্রদ্রোহ অত্যন্ত 
গহিতঃ সে যাহ! হউক, আমি তোমাব বুদ্ধিকে সমীচীন বলিধা! মনে কবিতেছি, যে 

তুমি আমাৰ হিতসাঁধনে নিরত বহিয়াছ ॥১৮০। 

সাধু মৃষিক ! আমি তোমাব দর্শন পাইয়াছি, তুমিও সমস্ত কথাই বথার্থ বলিয়াছ: 
কিন্তু তুমি আমার উপবে অন্যবূপ ধাবণা কবিতে পাৰ না ॥১৮১॥ 

কাবণ, তুমি আমাৰ প্রাণদান রুবাষ আমাদেব সৌহার্দ্য জন্বিযাছে, আমি ধর্ম, 

গুণজ্ঞ এবং বিশেষতঃ কৃতজ্ঞ ॥১৮২॥ 

আসি মিত্রবংসলও বটি, বিশেষতঃ তোমা ভক্তও বটি; অতএব সাধু ! তুমি 
পুনবায় আমাব সহিত বিচরণ করিতে পার ॥১৮৩ 

তুমি নিন্দা করিতে থাকিলে, আমি বন্ধুবর্গেব সহিত প্রাণত্যাগই করিব ? তা*ব- 

পুর দেখা গিয়াছে যে, আমার মত মনম্থিগণের উপবে বুদ্ধিমান লোকেরা! বিশ্বীসই 

কবিয়! থাকেন; অতএব হে ধর্মতত্বজ্ঞ! তুমি আমার পাঁতিত্যের আশঙ্কা করিতে 

পার না” ৪১৮৪॥ 

(১৮৪1 বদেতদবর্মভত্জ্ঞ !--পি বঙ্গ বর্দ। 

শি ৭ পা সি আপি পি চি জামা সি সপ্ত টপ লা সিটি ৯ সপ এল পা পা রি 



১৩৩ ৩ মহাভারতে শান্তি-. 

ইতি সংস্তূমানোইপি মার্জারেণ স মুষিকঃ। 

মনস। ভাঁবগন্ভীরং মার্জারং বাক্যমব্রবীৎ 1১৮৫ 

সাধূর্ভবান্ শ্রুচতার্থোহন্জি প্রিয়ে চন চ বিশ্বসে। 

সংস্তবৈর্রবা ধনৌধৈর্ববা নাহং শক্যঃ পুনভ়া ॥১৮৩ 
ন হমিত্রে বশং যাস্তি প্রাজ্ঞ নিষফষারণং খে! 

অন্মিম্নর্থে চ গাথে দে নিবোধোশনন। কৃতে ॥১৮৭॥ 

শক্রসাধারণে কৃত্যে কৃত! সন্ধিং বলীয়স। 
সমাঁছতশ্চরেদ্যুক্যা কৃতার্থশ্চ ন বিশ্বসেৎ ॥১৮৮| 

ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে বিশ্বস্তেনাতিবিশ্বসেৎ | 

নিত্যং বিশ্বাসয়েদন্যান্ পরেষাস্ত ন বিশ্বসেৎ ॥১৮৯|॥ 

ভারতকৌমুদী 
ইতীতি। সংস্তমানঃ গ্রশস্যমানঃ। ভাবৌহ্ভিপ্রায়ঃ গল্ভীরো ছুববগাছো দূর্ববোধে! যন্ত তম্।১৮৫1 

সাঁধুরিতি। ভবাঁন্ সাঁধুবিতি শ্রতার্থোৎস্মি ভবনুখাঁদেব শ্রতবিষয়োহস্ছি, প্রিয়ে মাং প্রতি 

য় প্রিয়াচরণে। সংস্তবৈঃ গ্রশংসাতিঃ, শক্য আই়ভীকর্ভমিতি শেষঃ 1১৮৬ 
নেতি। গাথে গানযোগ্যে বনে, নিবোধ শৃুঃ উশনসা শুক্রেণ 1১৮৭] 

শততি। লোক+ শক্রদাঁধাবণে শক্ররৃত্যসমানে, কৃত্যে কার্ধ্যে, বলীমম! তেন শক্রুণা সহ, 
সন্ধিং কৃত্বা, সমাহিত একাগ্রচিত্ব; সন্, ধুক্া আব্মরক্ষোপায়েন চরেৎ বর্তেত, কৃতার্থশ্য কৃত" 

কৃত্যশ্চ তন্মিন শৃত্রৌ, ন বিশ্বসেৎ ॥১৮৮ 
নেতি। | নিত্যম্ অন্তান্ জনান্ আত্মনি বিশ্বীসয়ে অপরিচিতণনাং পরেষামুপরি তু 

্বয়ং ন বিশ্বয়েৎ ॥১৮৯॥ 

মার্জীর এইভাবে প্রশংসা করিতে লাগিলেও মুখিক ছূরবোধাভিপ্রাযযুক্ত মার্জারকে 
এই কথা বলিল-_1১৮৫॥ 

“নিশ্চয়ই তুমি ভাল লোক, ইহা জবামি শুনিলাম; কিন্তু তুমি যে প্রিষ আচরণ 
করিবে, ইহা আমি বিশ্বাস কবি না; অতএব তুমি আমার প্রশংসাই কব বা প্রচ্ব 
ধনই দাও, পুনবায় আমার সহিত মিলিত হইতে পাঁবিবে না 1১৮৬ 

সখে মার্জীব! বুদ্ধিমান লোকেবা বিনাকারণে শক্রব বশীভূত হন না এই 
বিষয়ে শুক্রাঁার্য্যকৃত ছুইটী বাক্য শবণ কব_8১৮৭। 

নিজের কার্ধ্য ও শক্রব কার্য সমান হইলে; ছূর্র্বল লোক প্রবল লোকের 
সহিত সন্ধি কবিযা, সর্ব! সতর্ক থাঁকিয়া, আত্মবক্ষাব উপায় অবলম্বনপূর্ব্ক চলিতে 
থাকিবে এবং কৃতকার্ধ্য হইয়৷ আব সে প্রবল শক্রর উপরে বিশ্বাস করিবে ন! ॥১৮৮৫ 
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তন্থাৎ সর্বান্ববস্থাসু রক্ষেজ্জীবিতমান্ুনঃ। 
দরব্যাণি সম্ভতিশ্চৈব সর্বং ভবতি জীবতঃ|১ন০॥ 

মংক্ষেপে নীতিশাস্ত্াগামবিশ্বাসঃ পরো মতঃ| 

নৃষু তম্মাদবিশ্বাসঃ পুফলং হিতমাত্মনঃ ১৯১ 

বধ্যন্তে ন হাবিশ্বস্তাঃ শত্রভিষ্ুর্বীল৷ অপি। 
বিশ্বাস্তাস্বাশড বধ্যস্তে বলবস্তোহপি ছুর্ববলৈঃ ॥১৯২। 
ত্বদ্বিধেভ্যো ময় হাত! রক্ষ্যো মার্জার ! সর্বদা । 
রক্ষ ত্বমপি চাত্বানং চাণ্ডালাজ্জাতিকিল্বিযাৎ ॥১৯৩ 
স তন্য ব্রবতাস্ত্ববং সন্ত্রাসাজ্জাতসাধ্বসঃ | 

শাখাং হত্ব৷ জবেনাশু মার্জারঃ প্রযযৌ ততঃ ॥১৯৪॥ 

ভাবতকৌমুদী 
তন্মাদিতি। তন্মাৎ শুক্রোভেরুক্তিযুকতত্বাৎ। জীবনরক্ষায়াঃ ফলমাহ ভরব্যাণীতি ॥১৯০| 
সংক্ষেপ ইতি। সর্বকেষামেব নীতিশাস্্াণাং সংক্ষেপ এব সংক্ষিপ্তার্থঃ। যৎ, সর্বত্ৈৰ অবি- 

শ্বাসঃ পরঃ শেঠ উপকাঁবী মতঃ। পুষ্কাং প্রচুরম্।১৯১ 
বধ্স্ত ইতি। ন বধান্তে হস্ত ন শক্যান্তে, জবিশ্বাসেনাত্মরক্ষায়াং সাবধানত্বাং। বধ্যন্তে 

বিশ্বাসেনাতবরক্ষাযা মসাবধানত্বাৎ ॥১৯২। 

ত্বদিতি। জাত্যৈব কিন্বিষঃ পাঁপস্তপ্মাৎ 1১৯৩ 
সইতি। সঙ্ত্রাসাদেবং ক্রুবত ইতি সম্বন্ধ: জাতদাধ্বসম্চাগালাজ্জাতভয়: ॥১৯৪| 

অবিশ্বানী লোকের উপবে বিশ্বাস করিবে না, বিশ্বাসী লোকের উপরেও অত্যন্ত 

বিশ্বাস করিবে না, নিজেব উপরে সর্বদা সকলের বিশ্বাস জন্মাইতে থাকিবে এবং 
অপবিচিত পরেব উপবে বিশ্বাস কবিবে না? ॥১৮৯| 

অতএব সমস্ত অবস্থাতেই নিজেব জীবন বক্ষা করিবে । কেন না। জীবিত থাকিলে 
ধন ও সন্তানপ্রভূতি সমস্ত বন্তুই পুনবায় হইয়। থাকে ॥১৯০। 

সমস্ত নীতিশাস্ত্রেবই ইহা সংক্ষিপ্ত অর্থ যে- সর্বত্র অবিশ্বাস করাই উত্তম নীতি; 
অতএব মানুষের উপরে অবিশ্বাম কবা নিজের পক্ষে গ্রচুর হিতজনক ॥১৯১॥ 

অবিশ্বাসকারী হূর্বলদিগকেও শক্রবা বধ করিতে পারে না; আর বিশ্বাসকারী 

প্রবল লোকদিগকেও দুর্বলেবা শীঘ্রই বধ করিতে পাবে ॥১৯২। 

অতএব মার্জার! তোমাব স্ায় প্রাণী হইতে সর্বদাই আমার আত্মরক্ষা করিতে 
হইবে এবং তুমিও পা জাতি চাণডাল হইতে আত্মবদ্ষা কর' ॥১৯৩। 

সপ ্ সঙ্ঞা সস জি অসি ৬ সপ অত 

(সেখ “বিব্বস্তান্ডেু বধ্যন_ বঙ্গ বর্ধ নি। 



১৩০২ মহাভারতে শান্তি 

ততঃ শান্তা ্রততুজ্ঞে। বুদ্ধিসাম্্যমাত্বনঃ | 

বিশ্রাব্য পলিতঃ প্রাজ্ঞ! বিলমন্যজ্জগাম হ |১০৫॥ 

এবং প্রজ্ঞাবত। বৃদ্ধ ছুর্ববলেন মহাঁবলাঃ | 
একেন বহবোহমিত্রাঃ পলিতেনাভিসন্ধিতাঃ 1১৯৬1 

অরিণাপি সমর্থেন সন্ধিং কুববাতি পণ্ডিতঃ। 
মুযিকশ্চ বিড়ালশ্চ মুক্তা বন্যোন্যসংশ্রয়াৎ ॥১৯৭॥ 

ইত্যেবং কষত্রধ্শস্ত ময়! মার্গে। নিদর্শিতঃ | 
বিক্তরেপ মহারাজ ! সংক্ষেপমপি মে শৃরু ॥১৯৮। 

অন্যোন্যং কৃতবৈরো তু চক্রতুঃ শ্রীতিমুতমামূ। 
অন্যোন্যমভিসন্ধাতুং সংবভূব তয়োরতিঃ ॥১৯৯। 

তত্র প্রাজ্ঞোহভিসন্ধতে সম্যগ বুদ্ধিবলাশ্রয়াৎ। 
অভেসন্ধীয়তে প্রাজ্ঞ প্রমাদাদপি বাঁ বুধৈঃ [২০ |. 

_. ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। বিশ্বাব্য মার্জারমিতি শেষ, পলিচে নাম মুষিকঃ বিলং গর্তম্ ॥১৯৫। 
এবমিতি। প্রজ্ঞাবত! বুদ্ধিমতা । অমিত্রাঃ শত্রবঃ। অভিসন্িতা বঞ্চিতাঃ 1১৯৬ 

অরিণেতি। সমর্থেন শক্তিমতা | সুক্তে ভয়াৎ পাঁশীচ্চ ॥১৯৭| 
ইতীতি। মার্স! নীতিপথঃ 1১৯৮। 
অন্তোন্তমিতি। কৃতবৈরৌ মার্জারমু্কে৷। অভিসন্ধাতুং প্রতারস্িতুম্ 1১৯৪ 

মৃষিক ভম্ববশত; এইবপ বলিতে লাগিলে, মাজর্বরের চাণ্ডাল হইতে ভয জন্মিল 
স্ুৃতবাং মার্জণব সেই শাখা পরিত্যাগ ববিয়া, বেগে সেস্থান হইতে চলিয়। গেল ॥১৯৪1 

তাহাব পর বুদ্ধিমান ও শাস্্র্থতত্ঙ্ঞ মৃষিক নিজের বুদ্ধির শক্তি মার্জারকে 
শুনাইয়া, অন্ত গর্তে চলিয়! গেল ॥১৯৫।॥। 

দূর্বল অথ চ বুদ্ধিমান্ একমাত্র মুষিক এইভাবে নিজ্েব বুদ্ধির বলে বনুতর 
শত্রুকে প্রতারিত কবিয়াছিল ১৯৩ 

অতএব যুধিত্টিব | বুদ্ধিমান লোক শক্তিশালী শক্রব সহিতও সন্ধি করিবেন। 
দেখ-_মৃষিক ও বিড়াল পরম্পর দ্ধ কবার গুণে মুক্তিলাভ কবিয়াছিল 1১০৭ 

মহারাজ যুধিির! আমি এইবপ বিস্তরক্রমে, তোমাকে ক্ষত্রিবধর্মের পথ 
দেখাইলাম। এখন আমাব নিকট ইহাব সংক্ষেপও শ্রবণ কব 1১৯৮ 

পবস্পর শক্রতাসম্পন্ন মার ও মুধিক পবম্পব পবমপ্রণয় কবিয়াছিল ; আবার 
পরস্পব গ্রতাবণা কবিবাব জন্যও তাহাদেব ইচ্ছা, হইয়াছিল ॥১৯৯। 

পা শস্পিপপাপ | শপসপিসি 



পর্ববণি চতুস্ত্িংশদধিকশততমোইধ্যায়ঃ। ১৩০৩ 

তম্মাদভীতবদৃভীতে৷ বিশ্বস্তবদবিশ্বসন্। 
নহাপ্রমতশ্চলতি চলিতে বাপি নশ্ততি ॥২০ ॥ 

কালে হি রিপুণ! সন্িঃ কালে মিত্রেণ বিগ্রহঃ | 
কার্ধ্য ইত্যেব তত্তজ্ঞাঃ প্রীনুর্ণিত্যং নরাধিপ ! ॥২ ২॥ 
এতজ জ্ঞাত্ব। মহারাজ ! শাস্ত্ার্থমভিগম্য চ। 

অভিযুক্তোহপ্রমত্তশ্চ প্রাগ ভয়াদৃতীতবচ্চরেৎ ॥২০৩| 
ভীতবৎ সগ্গিধিঃ কার্ধ্যঃ প্রতিসন্ধিস্তঘৈব চ। 

তয়াছুৎপদ্ধতে বুদ্ধিরপ্রমতাভিযোগজা |২৪| 

ভাবতকৌমুদী 
তত্রেতি। অভিসন্ধত্তে প্রতাবয়তি। অভিদন্ধীধতে গ্রতার্ধাতে, প্রমাদাঁৎ অনবধানত্বাৎ 1২০৭ 

তম্মাদিতি। অপ্রমভঃ সাবধানঃ চলতি, তথা চপিতে| বা নহি নগ্ততীতি সবন্ধঃ ॥২০১| 

কাল ইতি। বিপুণ। সহ। এবগন্কাত্রা। তত্বজ্ঞ| নীতিমর্শ্ঞাঃ ॥২০২1 
এতদ্দিতি। অভিযুক্তঃ সর্ধতে! মনোযোগী, অপ্রমত্তঃ সাবধানশ্চ সন ভয়াদ্ভয়াগমাৎ 

প্রাক্ ২০৩ 

ভীতবদদিতি। ভীতবৎ ভীতেনেব, প্রবশস্ত খত্রোঃ সন্নিধিঃ কার্ধ্যঃ, তথা প্রতিসন্ধিঃ প্রতি- 
পক্ষভাবেন সন্ধি; কার্যযঃ। তৎকনমাঁহ ভয়াঁদিতি। অপ্রমন্তন্ত সাবধান্ন্তঃ অভিযোগজ! 
উপারজাতা 1২০৪1 ্ 

তাহাঁব মধ্যে বুদ্ধিমান লোক নিজেব প্রখব বুদ্ধিব গুণে অন্যকে প্রতারিত করেন ; 

আবাব বুদ্ধিমান লোক অসাবধান হইলে, তাহাকেও অন্ত বুদ্ধিমান লোক প্রতারিত 
কবিতে পাবেন ॥২০০। 

অতএব নানুষ ভীত হইয়াও নির্ভয়েব ম্যায় এবং বিশ্বাস না কবিয়াও বিশ্বাসকাবীব 

শ্যায সাবধান হইয়া চলিবে এবং মেইভাবে চলিতে থাকিয়া! সে কখনও বিনষ্ট হইবে 

না ॥২০১॥ 

বজাঁ! প্রাজ্রের! সর্বদাই বলিষ! থাঁকেন যে, সময়ানুসারে শত্রব সহিতও 

সন্ধি করিবে, আবাব সময়ানুসারে মিত্রের সহিতও বিগ্রহ কবিতে হইবে ॥২০২! 

মহাবাজ ! ইহ জানিযা এবং শান্তার্থ বুঝিষা মনোযোগী ও সাবধান হইযা 

ভয় আসিবাব পুর্ব ভীতেব স্ায আঁচবণ কবিবে ॥২০৩। 

প্রবল শত্রব নিকটে ভীতেব ন্যাষ উপস্থিত হইবে এবং তাহাঁব সহিত সন্ধি 
কবিবে। কেন না, ভষ হইতেই বুদ্ধি উৎপন্ন হয এবং সে বুদ্ধি সাবধান লোকেব 

নানা উপায়ে জঙ্বয় থাকে।২০৪৷ 

(২৯) অর পস্তকভেদাদেব গাঠিভেদ;। 
চপ 



১৩৩৪ মহাভারতে শাস্তি - 

ন ভয়ং জায়তে রাজন! ভীতম্তানাথতে ভয়ে । 

অভীতম্ চ বিশ্রস্তাৎ হৃমহজ্জায়তে ভরম্ ॥২০৫॥ 
» ভীরুরিতি চাত্যন্তং মন্ত্রো দেয়; কথঞ্চন। 

অবিজ্ঞানাদ্ধি বিজ্ঞানে গচ্ছেদাম্পদদর্শনমূ ॥২০৬। 
তন্মাদভীতবদৃভীতে। বিশ্বস্তবদবিশ্বনন্। 

কার্য্যাণাং গুরুতাং জ্ঞাত্বা নানৃতং কিঞ্চদাচরেৎ ॥২০৭| 

এবমেতন্নয়া প্রেক্তমিতিহাসং যুধিির !| 
শুত্বা ত্বং সুহুদাং মধ্যে যথাবৎ সমুপাঁচর ॥২০৮॥ 

উপলত্য মতিং চাগ্যামরিমিত্রান্তরং তথা! । 

সন্ধিবিগ্রহকালো৷ চ মোক্ষোপায়ং তথাপদি ॥২০৯॥ 
শক্রনাঁধারণে কৃত্যে কৃত! সন্ধিং বলীয়স। | 
অমাগতশ্চরেদ্বুদ্ধয। কৃতার্থো ন চ বিশ্বসেৎ ॥২১০|॥ (যুখাকম্) 

পাপ জাপা আস 

নেতি। ভয়ে অনাগতেহ্পি তংসস্ভাবনয়া ভীতগ্ত জনগ্ত তং ন জাগনতে। কিন্ত বিশ্র্তাৎ 
ভন্গং ন ভবেদিতি বিশ্বানাৎ, অভীতন্ত জনন্ত জুমহদেব ভয়ং জায়তে ॥২০৫। 

পক্ষান্তরমাহ নেতি। কিঞ্চ "ত্বং ভীরুর্ভব” ইতি মস্োইপি বথঞ্চন নিযোজ্যায় অভ্যন্তং ন দেয়ঃ। , 
হি যন্মাৎি ভয়ন্ত অবিজ্ঞানাৎ ভয়ন্ত বিজ্ঞানে সতি, আম্পরদর্শনম্ আশ্ররসাক্ষাৎকারম্ লোকো 
গচ্ছেৎ। তথ! চ-_ন ভীরুর্তব ইত্যনেন ভয়সম্তাবনাঁ: সচনে দিতি ভাবঃ ॥২০৬| 

তন্মাদিতি। কিঞ্জিনৃতং মিথ্য। নাচবেৎ ধর্মালৌপতয়াৎ 1২০৭1 
এবমিতি। সমুপাঁচর সর্ববং ব্যবহব ॥২*৮| 

রাজা! ষেলোক ভয় আমিবার পূর্বেই ভীত হয় তাহার ভ তাঁহার ভয় হয় নাঃ আর 
যে লোক ভয় আসিবে না__-এই বিশ্বাসে ভীত হয় না, তাহারই গুকতর ভয় উপ- 
স্থিত হয় ॥২০৫॥ 

ভয় আসিতে লাগিলে "তুমি ভীত হই না” এইবপ পরামর্শ কোন প্রকারেই 
দিবে না। কারণ, ভয় না জান! অপেক্ষা, জানিতে পারিলে মানুষ আশ্রয়ের সাক্ষাৎ" 
কার লাভ করে ॥২০৬ 

অতএব ধার্মিক লোক ভীত হইযাও নির্ভয়ের নায় এবং বিশ্বাদ না করিয়াও 
বিশ্বাসকাবীর ন্যাষ চলিতে থাকিয়৷ এবং কার্য্যেব গুকত্ব বুঝিয়াও কোন মিথ্যা 
আচবণ করিবেন না ॥২০৭॥ 

যুধিষ্টির ! এই আমি তোমার নিকট এইরূপ ইতিহাস বলিলাম। তুমি ইহ! 
শুনিয়া সুহজ্জনের মধ্যে যথাযথভাবে ব্যবহাব করিও ॥২০৮৭ 
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অবিরুদ্ধাং ভ্তিবর্গেণ নীতিমেতাং মহীপতে || 
অত্যতিষ্ঠ শ্রতাদম্মাদৃভূয় সংরঞ্য়ন্ প্রহ্থাঃ ॥২১১| 
্রাহ্মণৈশ্চাপি তে সার্ঘং যাত্রা ভবতু পাণ্ডব ! | 
ব্রাহ্মণ! বৈ পরং শ্রেয়ো দিবি চেহ চ ভারত !॥২১২। 
এতে ধর্ণাস্ত বেতারঃ কৃতজ্ঞাঃ সততং প্রভো ! | 
পুজিতাঃ শুভকর্তারং পুজয়ে তান্ নরাধিপ ! ॥২১৩| 
রাজ্যং শ্রেয় পরং রাজন্ ! যশঃ কীন্তিঞ্চ লপ স্যসে। 
কুলস্ত সম্ততিং চৈব ষথান্যায়ং যথাক্রমমূ ॥২ ৯৪] 

ভারতকৌমুদী 
উপেতি। আগ্রা শ্রেষ্ঠাম্, মতিং বুদ্ধিম, অব্িমিত্রযোঃ শক্রম্হদোঃ, অগ্থরং ভেদম্, সন্ধি- 

বিগ্রহকালৌ৷ চ, আপনি মোন্ষোপায়ঞ্চ উপলভ্য যথাসম্তবং প্রাপ্য জ্ঞাত্ব। চ, সমাগতঃ শক্রণ। 
সহ মিলিতঃ সন; বুদ্ধা বিবেচনেন, চরেদ্বাবহবেৎ। কৃতার্থঃ সন্ শত ন বিশ্বসেৎ।২৯৯--২১। 

অবীতি। হে মহীপতে ! ভূয়, শ্রভাদম্মাহ্পদেশা, প্রজা সংবগয়ন্, ভরিবর্গেণ ধর্মার্থকামৈ:, 
অবিরদ্ধীম্ এতাং নীতিমূ, 'অভ্যুতিঠ লক্ষীকৃত্য উন্নতে। ভব 1২১১। 

্রাঙ্মণৈরিতি। যাত্র! উৎসব: শ্রেরে! মঙ্গলকর': ॥২১২। 
এত ইতি। এতে ক্রাহ্মণীঃ। পুজিতাঃ সন্মানিত: সন্তঃ ॥২১৩। 

রাজ মন্ত্রিবর্গেব সহিত পবামর্শ কবিযা, উত্তম বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, শত্রু ও মিত্রের 
ভেদ জানিয়া৷ এবং সন্ধি ও বিগ্রহেব কাল, আব বিপর্দে মুক্তিব উপায় অবগত হইষাঁ, 

নিজের ও শত্রুর সমান কার্ধাস্থলে প্রবল শক্রব সহিত সন্ধি কবিয়া, ক্রমে তাহাব 

সহিত মিলিত হইয়া বিবেচনাপূর্বক চলিতে থাকিবেন এবং কৃতকার্ধ্য হইয়া শক্রব 
উপরে আর বিশ্বাস কবিবেন না ॥২০৯-_-২১০॥ 

বাজ! তুমি আমাব নিকট এই উপদেশ বিস্তবক্রমে শুনিলে ; ইহা! অনুসরণ 

কবিয়া প্রজাবঞ্জন কবিতে থাকিষাঁ, ধর্ম, অর্থ ও কামেব অবিকদ্ধ এই নীতি আশুয় 
করিয়া উন্নতিলাভ করিতে থাক ॥২১১॥ 

পাঁঙুনন্দন ! ত্রা্ষণগণেব সহিত মিলিত হইযাই যেন তোমাব উৎসবকার্ধ্য হইতে 
থাকে। কাঁবণ, ভরতনন্্ন! ব্রাক্মণেবা৷ ইহলোকে ও পবলোকে পরমমঙ্গল বিধান 
করিয়া থাকেন 1২১২ 

প্রভাবশালী নবনাথ! ব্রাহ্মণেবা ধন্ম জানেন, সর্বদা! কৃতজ্ঞ থাকেন এবং সম্মান 

কবিলে মঙ্গলবিধান কবেন , অতএব উহাদেব সম্মান কবিবে 1২১৩ 
১৬৪ 



১৩০৬ মহাভারতে শাস্ত-- 

দ্য়োরিমং ভারত !সন্ষিবিগ্রহং নুভাষিতং বুদ্ধিবিশেষকারকমূ। 

বথা ত্ববেক্ষ্য ক্ষিতিপেন সর্বদা নিষেবিতব্যং নৃপ ! শত্রমণ্ডলমূ ২১৫॥ 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতদাহত্মাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ববণি 
আঁপদ্ধর্মে মার্জারমুষিকসংবাদে চতুস্ত্িংশদধিকশততমৌহিধ্যায়ঃ |০| * 

এদের জপ 

পঞ্চন্রিংশদধিকশত তমোশধ্ধ্যায়ঃ : 

-%8- 
যুধিষ্ঠির উবাচ । 

উক্তে। মন্ত্রো৷ মহাবাহো 1 বিশ্বাসে! নাস্তি শত্রযু। 
কথং হি রাজা বর্তেত যদি সর্বত্র নাশ্বসেৎ ॥১| 

ভারতকৌুদী 
রাজ্যমিতি। বশে! দানাদিজনিতাং গ্রশংসাঁ্ কীর্তিং শৌরধানিবন্ধনীং গ্রশংসাম্। “শৌধ্যাদি- 

প্রভবা কীর্ধির্ধানাদিপ্রভবং যশ:* ইতি বৃদ্ধসিদ্ধান্তা, লপস্তসে ব্রাঁ্ষণপৃ্জনাদেব। সন্ততিমবিচ্ছি্ 
সন্তানম্ ॥২১৪॥ 

ঘবয্েরিতি। হে ভারত! নৃপ! ক্ষিতিপেন বাজ্ঞা, সুভাবিতং ময়! সুষ্পষটমুক্তম্, বুদ্ধিবিশেষ- 

কারকম্, ঘয়োর্মাজারমুষিকয়োঃ, ইমং সন্ধিনা যুত্ক! বিগ্রহঃ সন্ধিিগ্রহত্তস্। সধ্যপদলোগী সমাঁসঃ | 
যথ। যণীবৎ, অবেক্ষ্য পরধ্যালোচা, সর্বদা, শত্রমগ্ডলং নিষেবিতব্যং শক্রভিঃ সহ ব্যবহর্তবা- 

মিতার্থঃ 1২১৫॥ 

ইতি মহামহোপাঁধ্যার়-ভারতাচাধ্য-শ্রীহরিদীসসিদ্ধান্তবাগীশভ্রাচাধ্যবিরচিতায়াং মৃহাভারত- 
টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাধ্যায়াং শাস্তিপর্কবণি আপদ্র্দে চতুক্বিংশদধিকশশতমোধিধ্যা: | 

উক্ত ঈতি। মন্ত্রে! ম্ত্রণাসিদ্বো! বিচক্ষণে! নির্ণসঃ। নাশ্বসেৎ ন বিশ্বসেৎ ॥১। 

রাজা ! তুমি ব্রাহ্মণগণের পুজা! কবিলে যথানিয়মে ও যথাক্রমে রাজ্য, পবম- 
মঙ্গল, যশ, কীর্তি ও অবিচ্ছিন্ন সন্তান লাভ কবিতে পারিবে ॥২১৪॥ 

ভরতনন্দন বাজা ! এই আমি মার্ভাব ও মৃষিকেব সদ্ধিবিগ্রহেব বৃততস্ত সুস্পষ্ট ভাবে 
বলিলাম । ইহা উত্তম বুদ্ধি উৎপাঁদন বরে; সুতরাং নৃপতিগণ যথানিয়মে এই বৃত্তান্ত 
পর্য্যালোচনা করিষা, সর্বদ! শত্রগণের সত ব্যবহাব করিবেন? ২১ ৫॥ 

শনি সপ সস সন সিসি ». স্পা ৯ লি পিসি * 

সপ পিপিপি টপ মগ্ন তি আশ টিটি কির 

চর €. আ্রজিংশদধিকশভতমোধ্ধার পি বঙ্গ ব্র্ধ নি! 1 
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বিশ্বাসাদ্ধি পরং রাজন্! রাজ্ঞামুৎপদ্তে ভয়মূ। 

কথং হি নাশ্বসন্ রাজা শব্রন্ জয়তি পার্থিব ॥২॥ 
এতং মে সংশয়ং ।ছ্ধি মনো! মে সম্প্রমুহতি | 

অবিশ্বাসকথামেতামুপশ্রুত্য পিতামহ! ॥৩| 
ভীন্ম উবাচ। 

শৃণুষ রাজন্। যদ্বৃত, ব্রহ্মদত্তনিবেশনে। 

পুজগ্যা সহ সংবাঁদং ব্রহ্মদত্তম্য ভূপতেঃ ॥৪| 

কাম্পিল্যে ত্রহ্মদত্তম্ত ত্বস্তঃপুরনিবামিনী | 
ুজনী নাম শকুনিদীর্ঘকালং সহোধিতা ॥৫॥ 

ভাবতকৌমুদী 
ভম্মমতমভিধাষ তত্রান্ছপপত্তিং দর্শবতি বিশ্বাসাদিতি। হে রাজন! কষত্রিয়শেষ্ঠ | নাঙখসন্ ন 

বিশ্বন্। শ্বসৈন্তাদিষু বিশ্বাসাভাবেন শক্রজগাসম্ভব ইহি ভাবঃ॥২। 
এতমিতি। মম্পরমুহৃতি কর্তবানির্্ং কর্তং নার ত ॥৩। 
শৃনুঘেতি। বৃভং জাতম্। পুজন। পৃজনীসমাখ্যয়া পক্গিণ্যা। পুজ্যত ইতি পৃজনী, পকৃত্াুটো- 

ইন্টক্রাপি* ইতি কর্মমণি ঘুট | খষেরিব জ্ঞানগৌরবাদিয়ং সমাথা। সংবাদঞচ শুরু 1৪| 
কাম্পিল্য ইতি। কাম্পিল্যে তাখ্যে নগরে। শকুনিঃ পক্গিণী॥৫। 

ভারতভাবদীপঃ 
উক্তে| মন্ত্র ইতি ॥১_-৩/ অবিশ্বস্তং যথ! স্তাতথা বনুবিশ্বসেদিত্যুক্তম্, তত্র সর্বত্রাবিশ্বাসে 

কার্ধ্স্তাসিদ্ধিরেব ভাদিত্যাশ্য পৃজনীঘৃষ্ান্তেন পূর্ব ক্কভাপকাবে! ন বিশ্বসেন্দিতি নি্পপয়তি--উক 
সাপ সা পপি অত অপ ৯ ব্তধ্ি সস এ্সিত তি পিসি সমিতি পাপা 

যুধিষ্টি বলিলেন-_মহাবাহ্থ | আপনি এই িদ্ধান্ত বলিযাছেন যে, শক্রপ্রভূতির 
উপরে বিশ্বাস কবিবে ন! ; কিন্তু বাঁজ! যদি সর্বত্রই বিশ্বাস ন! কবেন, তাহ! হইলে 

তিনি চলিবেন কি প্রকারে 1॥১1 

কত্রিয়শ্রেষ্ঠ ! আপনার এই মত যে, বিশ্বাস কবিলেই বাজাদের গুকতর ভয় উৎ- 

পন্ন হয়; কিন্তু রাজা! কুত্রাপি বিশ্বাস না কবিযা কি 'প্রকাবে শক্রদ্রষ করিবেন ? ॥২ 

পিতামহ! আপনি আমাৰ এই সংশয় ছেদন ককন। কেন না, আপনার এই 

অবিশ্বাসেব কথা শুনিয়া আমাৰ মন যেন মুগ্ধ হইতেছে? ॥৩1 

ভীম্ম বলিলেন__বাজা ! ব্রহ্মদত্তেব গৃহে যে ঘটন। ঘটিয়াছিল, তাহা! তুমি শ্রবণ 

কর এবং পৃজনীনাম্ী পক্ষিণীব সহিত ব্রন্মদত্তবাজাব সংবাদ অবগত হও |8॥ 

কাম্পিল্যনগরে ব্রহ্মদত্তবাজাব অন্তঃপুবে পৃজনীনামে এক পক্গিণী দীর্ঘকাল বাস 

করিয়াছিল ॥৫1 



১৩০৮ মহাভারতে শান্তি 

রুতজ্ঞা সর্ধবভৃতাঁনাং যথ! বৈ জীবজীবকঃ। 
সর্বজ্ঞা সর্কততৃজ্ঞা তির্যযগ যোনিং গ্তাপি সা ॥৬ 

অভিপ্রজাতা স। তত্র পুত্রমেকং স্থবর্চসমূ। 

সমকালঞ্চ রাজঞোহপি দেব্যাং পুত্রো ব্যজায়ত ॥৭॥ 

তয়োরর্ঘে কৃতজ্ঞা সা খেচরী গুঁজনী সদা!। 
সমুদ্রতীরং মা গ্ত্ব! আজহার ফলছঘয়ম্ ৮ 
পুষযরঘঝ স্বপুত্রস্য রাজপুত্রস্ত চৈব হ। 

ফলমেকং সুতায়াদাদ্রাজপুত্ায় চাপরম্ ॥৯| 

অস্থতাস্থাদসদৃশং বলতেজোইভিবর্ধনমূ। 
আদায়দায় সৈবাশড তয়োঃ গ্রা্দাৎ পুনঃ পুনঃ ॥১৭| 

আপি সিসি সপিস্পিস্পিস্সসিত, ও সাপ সালা সমস ৯ সি তর্টিসি নি পলি 

রুতজ্ঞেতি। জীবান্ জীবয়তি অস্ি্টকখনতৎসমাধানাভ্যাং তেযাং জীবনং রক্ষতীতি জীব- 

জীবকঃ শীকুনিকঃ |৬] 
অভীতি। অভিগ্রজাতা জনিতবরতী, সকর্মকত্মার্যম্ ॥৭॥ 
তয়োরিতি। সা খেচরী গগনচাবিণী, পুজনী, সা, কৃতঞ্জ| বাজগৃছে নিবাসাঘ্মকোপকাঁব- 

স্মারিণী আমীৎ। অতএব সা সমুভ্রতীরং গত্থা, তয়ে৷ রাজপুতরনিজপুজয়ৌর্থে নিমিতে, ফমঘ্রম্ 
আজহার 1৮| 

ুষট্াথমিতি। নুতীয় নিজপুত্ায় ॥না 

অমৃতেতি। অমৃতান্থাদস্ত সদৃশ: সদৃশান্বাদো যন্ত তৎ 7১০ 

ভারতভাবদীপঃ 
ইতাধ্যায়েন। পুজস্ঠ| চট কয়! ॥৪-_৫| জীবঙ্ীবকঃ শাকুনিকঃ স হৃয়ং গক্গী অন্তাং দিশি লাতমন্ত।- 
মলাভং দিশতীতি বর্ণঘতি। জীবজীবক ইতি পক্ষিবিশেষ ইত্যগ্ে।৬। অভিপ্রজাতা গ্রহ্তবতী, 

সেই পুজনী পদ্দিণী হইয়াও সর্ববভূতকতজ্ঞ মনুস্তের ম্যায় সমস্ত প্রাণীর বব 
বুবিত, সমস্ত বিষয়ের তন জানিত $ এমন কি একপ্রকার সর্ববজ্ঞই ছিল ।৬ 

গুজনী সেই রাজতবনেই সুন্দৰ একটা পুত্র প্রসব কবিল এবং সেই সমযেই 
মহিষীব গর্ভে বাজাব একটা পুত্র জম্মিল ॥ণ 

পদ্ষিদী পৃজনী সর্বদাই বাজকৃত উপকার স্মবণ কবিত; স্ুৃতবাং সে লমুদ্রতীবে 
যাইয়া! পুত্র ছুইটাব জন্ত দুইটা ফল আনযন কবিত 8৮ 

পৃজনী নিজপুত্র ও বাজপুত্রের পুষ্টিব জন্য একটী ফল নিজপুত্রকে এবং অপর 
ফলটা বাজপুত্রকে দান করিত 1৯ 
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ততোহগচ্ছৎ গরাং বৃদ্ধিং রাজপুত্রঃ ফলাশনাৎ | 

ততঃ স ধাত্র্যা কক্ষেণ উহামানো নৃপাত্থজঃ॥১১। 

দদর্শ তং পক্ষিশিশং তগ্মামার্গত বালকঃ | 

ততো ধাত্র্য। প্রদ্তেন তেনাক্রীড়ত পক্ষিণা ॥১২) (যুগ্নকম্) 

শুন্যে চ তমুপাদায় পক্ষিণং সমজাতকম্ | 

হত্বা ততঃ স রাজেন্দ্র! ধাত্যা হস্তমুপাগতঃ ॥১৩। 

অথ স! পুজনী রাজন্নাগমৎ ফলহারিণী। 

অপশ্যান্নিহতং পুত্রং তেন বালেন ভূতলে ॥১৪| 

বাল্পপূর্ণনুখী দীনা দৃষ্া সা তু হতং হুতমূ। 

_._ পুঁজনী ছুখ্নভপ্ডা রুদতী বাক্যমত্রবীৎ |১৫। 

তত ইতি। ফলম্য অখনাদ্ভক্ষণাং। অমার্গত মন্ধিষ্টবান্।১১--১২| 

ৃন্ত ইতি। সমং সমানকালং জাতি ইতি সাজাতকত্তমূ। ল বাজপুত্: ১৩ 

অথেতি। ফলহারিণী তৎফলগ্রাহিণী |১৪| 

বাগসেতি।, বাশ্পেন অধীনে পূর্ব খা দীন শোককভা 
পুঁজনী অমতে ন্যাঁ নু্যাদ এবং বল ও তেজোবদ্ধীক সেই

 ফল আনয়ন কিয়া 

করিয়৷ বার বার সেই পুত্র হুইটাকে দান করিত |১০। 

ভাহাৰ পর বাজপুত্র সেই ফল ভক্ষণ করিয়া কবিয়। অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 

হইলেন। তদনস্তর একদা। ধাত্রী সেই বাজপুত্রকে কক্ষদেশে বহন করিতে লাগিলে 

তিনি সেই পক্গিশিশুটাকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে ধবিবাব ইচ্ছা! করিতে 

লাগিলেন। তখন ধাত্রী সেই পক্ষিশিশুটাকে আনিয়া বাজপু্রেব হস্তে দ্বান কবিলে, 

বাজপুত্র তাহাব সহিত খেল! কবিতে লাগিলে
ন ॥১১--১২। 

বাঁজশ্রেঠ | ক্রমে বাজপুত্র সমব়স্ক সেই পদ্ষীটাকে শৃন্ে উঠাইয। বধ কবিষি। 

পৰে ধাত্রীব হস্তে আগমন কবিলেন ॥১৩| 

বাজ! তাার গৰ সেই পৃজনী ফল লইয়া আগমন কবিল এবং দেখিল-_বাজ্জ- 

পুত্র নিজের পু্রটীকে বধ কবি ভূতলে ফেলিয়া বাখিয়াছেন ॥১৪| 

নী নিজের পুত্রটাকে নিহত দেখিযা! শোকার্তা, অশ্রপূর্ণবদনা ও হুঃখমন্তপত 

হই! রোদন করিতে থাকিয়া এই কথা বলিল-1১৫| 

(১২) দর্শ তং পনিস্থৃতং ব্বাল্যাদাগত্য বারকঃ। ততে। বাল্যাচ্চ যেন তেনাক্রীডত 

পক্ষিণ। ॥--বদ্ধ বর্ধ নি! 

(১৫) দৃষ্ট। তং পতিতং নুতস্-_পি নি, দৃষ্টা। তং কদতী হতম্.বদ। 



১৩১৩ মহ?ভারতে শান্তি-_ 

ক্ষত্রিয়ে সঙ্গতং নাঁন্ত ন গ্রীতির্ন চ সৌহৃদযৃ। 
কারণাৎ সাস্ত্য়ন্ত্যেতে কৃতার্থাঃ নংত্যজন্তি চ ॥১৬| 

ক্ষিয়েষু ন বিশ্বাসঃ কার্য? সর্বাপকারিষু। 
অপকৃত্যাপি সততং সাস্তুয়ন্তি নিরর্থকম্ ॥১৭॥ 
অহ্মস্য করোম্যদ্থ সদৃশীং বৈরযাতনাম্। 
কৃতত্স্ত নৃশংসন্ত ভূশং বিশ্বীসঘাতিনঃ 0১৮| 
সহসপ্রাতরৃদ্ধন্ত তথৈব সহভোজিনঃ । 
শরণাগতস্ত চ বধস্ত্িবিধং হেব পাতকম্ ॥১৯॥ 

ইত্যুক্ত। চরণাভ্যান্ত নেত্রে নৃপস্তস্ত সা। 

ত্বা খন্থা তত ইদং পুজনী বাক্যমব্রবীৎ ॥২০1 

কষন্ির ইতি। সঙ্গতং মেশনম্, নাস্তি উচিতং ন ভবতি। কীবণাৎ প্রযোজনাঁৎ, সাত 

মধুরং ক্রবস্তি, এতে ক্ষত্িয়াঃ। কৃতাথ! নিষ্পাদিতপ্রয়োজনাঃ সন্তঃ 1১৬ 

কষত্রিয়েঘিতি। নিবর্থকম্ উপকা রশৃদ্কম্ ॥১৭॥ 
অহ্থিতি। অন্ত বালকন্ত, বৈর্যাঁতনাং শক্রতাপ্র তিশোধম্ 1১৮ 

সহেতি। সহ সঞ্জাতশ্চাসে বৃদ্ধশ্চেত তত্ত মৎপুত্রস্ত | উক্তত্রিবিধবিশেষণবি শিষ্টস্ত হুননাঁৎ 

পাঁপন্তাপি ভ্রিবিধত্বমিতি ভাবঃ 1১৯| 

ইতীতি। খন্থ৷ আঁকাশস্থিতী সতী 1২০| 

ক্ষত্রিষদের সহিত মিলিত হওয়া উচিত শহে। কেন না, উহার্দের সহিত কাহারই 
প্রণয় বা! সৌহার্দ্য হয না, উহারি। প্রয়োজনবশতঃ মধুব বাক্য বলে, আবার কৃতকার্ধ্য 
হইয়াই পবিত্যাগ কবে ॥১৩৬1 

সকলেরই অপকাবী ক্ষত্রিয়গণের উপবে বিশ্বাস কব! উচিত নহে কারণ, উহারা 
সর্বদাই অপকার করিয়াও অনর্থক মধুর বাক্য বলে ॥১৭৭ 

অতএব আমি এখনই এই কৃতত্ব, নৃশংস ও অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক ক্ষত্রিয়বালকের 

শত্রুতার উপযুক্ত প্রতিশোধ লইব ॥১৮| 
কারণ, আমার পুত্রটা-_-একদিনে জন্িয়াছিল, এক সঙ্গে বৃদ্ধি পাঁইতেছিল, এক 

সঙ্গে ভোজন করিত এবং ইহার শরণাঁগত ছিল? স্ুৃতবাং তাহাকে বধ করায় এই 
রাজপুত্রের ত্রিবিধ পাঁপই হইয়াছে (টীকা ভ্রষ্টব্য) ॥১১৯। 

এই কথা বলিয়! পুজ্নী চবণযুগলদ্বারা রাজপুত্রেব নয়নযুগল উৎপাঁটন করিধা, 
আকাশে উঠিঘা এই কথ! বলিল-_1২০॥ 
(০) -ভিতবা খা ভত ইদং_পিবজ বদ্ধ। 77 77 



পর্ব্বণি পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ | না 

ইচ্ছয়েহ কৃতং পাঁপং সপ্ত এবোপ্সর্পতি | 
তং প্রতিকৃতং যেষাং ন নশ্যতি শুভাশুতম্ ॥২১। 
পাঁপং কণ্ম তং কিঞ্িদ্যদি তশ্থিন্ন দৃশ্যাতে | 
নিপাত্যতেহস্ পুত্রেষু পৌন্রেম্বপি চ নগ্তুযু ॥২২| 
রদ্মদত্তঃ সুতং দৃষ্ট। পুঁজন্তা হতলোচনমূ। 
কৃতে প্রতিকৃতং মত্বা গুজনীমিদমব্রবীৎ ॥২৩॥ 
অস্তি বৈ কৃতমন্মাভিরস্তি প্রতিকৃতং তয়! | 
উভয় তৎসমীভূতং বস পুজনি 1 মা গরমঃ ২৭ 

ভাবতকৌমুদী 
ইচ্ছষেতি। পাঁপং কর্তৃ, তং পাপকাবিণম্, দগ্চ এবোপা পতি ফদঙ্জননেনোপগচ্ছতি। যেষাং 

বৈঃপ্রতিকৃতং কৃতং প্রতীকাবৌ বাহিত, তেষা শুভাশুভংন নগ্ততি থাবদেবাবতিষ্ঠতে। অতএব 
গ্রতীকারকরণীম্মমাঁপি শুভাশুভং ন নশ্তেদিতি ভাবঃ॥২১1 

পাঁপমিতি। তন্সিন্ কর্তরি যদি ন দৃশ্ঠতে ফলঞ্জনকমিতি শেষঃ, পুপাপ্রাবল্য।দিতি ভাব: | 
অন্ত পাপকর্তং পুত্রেযু পত্রে নপ্ যু এ্রপৌত্রেয্ বা নিপাত্যতে বিধাত্রা তৎপাপং প্রবর্ত্যতে ॥২২ 

বন্ষেতি। হ্ৃতে উৎপট্যি নীতে লোচনে যশ্য তম্। কৃতে দোষে প্রতিক্ৃতং বিহ্তিং 

গ্রতীকারম্ 1২৩ 
অন্তীতি। হে পৃজনি! অন্থাভিঃ কৃত: দুপমন্তি, ত্ধাপি তন্ত প্রতিকৃতমস্তি। তদুতয়ং 

করিযাঘয়ং সমীভূতং তৃণ্যং জাতম্, অতএব বস মদগৃহে ভিষ্ঠ, ম! গমে। ন যাহি ॥২৪| 

ভাবতভাবদীপঃ 

দেব্যাং বাঁজভার্্যায়াম্ ॥৭-_১২| সমজ|তকং সমানবয়ম্ ॥১৩--২০| ইচ্ছা বৃদ্ধিপূর্বকম্, 
উপসর্পাতি ফররূপেণ কর্ভাবম্ 1২১ কর্তা তুতরাদাবপি পাপ ৃগ্তত এবেত্যাহ-পাপ- 

সপ শ্পপ্পীস্প | শা ৮৮ শা শশা শী তি শি পপি 

“এই জগতে ছা কৰিব! পাপ কবিলে, তাহা স্ভই ফল উৎপাদন করে; আব 

যাহাবা সেই পাপেব প্রতীকাব কবে, তাহাদেব শুভাশুভ নষ্ট হয় না ॥২১৫ 

কোন পাপকর্ম করিলে যদিও তাহাব ফল সেই পাপকর্ভাতে দেখ। না যাঁষ, 

তথাপি বিধাত। সেই পাঁপেব ফল সেই পাপকর্তাব পুত্র, পৌত্র কিংবা! প্রপৌত্রে দিযা 
থাকেন ॥২২॥ 

পুঁজনী পুভ্রেব নয়নযুগল উৎপাটন কবিয়া নিয়াছে দেখিযা! এবং দোষেব প্রতীকাব 

করিয়াছে মনে কবিষ্া,ত্্মণত্ত পুজনীকে এই কথা বলিলেন_1১৩ 
'পূজনি ! আমবাও দোষ কবিয়াছি, তুমিও তাহাব প্রতীকাঁব কবিয়াছ ; স্ৃতবাং 

সে কার্ধ্য ছুইটা সমান হইবাছে ; অতএব তুমি 'গখানেই থাক, যাইও না? ॥২৪। 

সপ পপ পপ 

ঞ 



১৩১২ মহাভারতে শাস্তি _- 

পৃঁজন্যুবাচ। 

সকৃৎ কৃতাপরাধন্য তত্রৈৰ পরিলম্বতঃ। 
ন তদ্বুধাঃ প্রশংসত্তি শরেয়ন্ত্রাপসর্পণম্ ॥২৫॥ 
সাস্তে প্রযুক্তে সততং কৃতবৈরে ন বিশ্বসে | 
ক্ষিপ্রং স বধ্যতে মূড়ো ন হি বৈরং প্রশাম্যতি ॥২৬| 
অন্যোন্তকৃতবৈরাণাং পুত্রপৌন্রং নিয়চ্ছতি | 
পুত্রপৌত্রবিনাশে চ পরলোক নিয়চ্ছতি |২৭| 

সর্ব্বেষাং কৃতবৈরাণামবিশ্বাসঃ সুখোদয়ঃ। 
একান্ততে। ন বিশ্বাসঃ কার্য্ো বিশ্বাঘাতকৈঃ ॥২৮| 
ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে বিশ্বন্তে নাতিবিশ্বসেৎ। 

বিশ্বাসাদৃভয়মুৎপননমপি মূলং নিকৃন্ততি | 
কামং বিশ্বাসয়েদন্যান্ পরেষাঞ্চ ন বিশ্বসেৎ ২৯ 

সন্কদিতি। ৷ পব্িষ্বত: পরিলম্বমানস্য দৃচং লক্বীভূতস্তেত্যর্: | তৎ পরিলম্বনম্, অপনর্পণম্ 

অপসবণম্ 1২৫] 
সান্ব ইতি। সান্বে মধুববাঁক্যে প্রাক্ প্রযুক্তে সতি |২৬। 
অস্টোন্কেতি। নিয়চ্ছতি তব্বৈরং কর্থু নিপীড়ধতি : পবনোঁকং নিয়চ্ছতি ননুস্থত্য নিপীড- 

যুতি 1২৭ 
_ সর্কেষামিতি। স্থথস্ত উদয়ো বন্মাৎ সঃ 1২৮। 

পাতা পপি এ পাপা সপ আলী পতা্ী 

পুজনী বলিল__“একবাব যে অপরাধ কবিধাঁছে, তাহারই গৃহে যে লাগিয়া থাকে, 

পণ্ডিতের তাহার সে কার্ধ্যের প্রশংলা করেন না; সুৃতবাং তাহাব সে স্থান হইতে 

চলিয়৷ যাওয়াই ভাল ॥২৫॥ 
পৃবেরধ সর্বদাই মধুব বাক্য বলিয়াছে, তাহাবৰ পরে কদাচিৎ শত্রুতা করিয়াছে, 

এখন লোকের উপবে বিশ্বাস কবিবে না; যদ্দি বিশ্বাস করে তাহ! হইলে সত্ববই সে 
মুর্খ নিহত হয়। কাবণ শক্রতা কখনও নিবৃত্তি পায় না ॥২৩। 

যাহাবা পরম্পব শত্রুতা করিয়াছে, তাহাদেব সেই শক্রতা তাহাদের পুত্রাপীভ্রকেও 
গড়ন কবে এবং পুক্রপৌজ্র বিনষ্ট হইলে, পবলোকপর্যান্ত যাইয়া তাহাদিগকে পরস্পৰ 
গীড়ন কবিয়৷ থাকে 17২৭1 

যাহাবা পরস্পর শত্রুতা করে, তাহাদেব উপরে পরম্পব বিশ্বাস না কবিলেই 
ভাল হঘ। যি বিশ্বাস কবিতেই হয়, তাহ! হইলেও বিশ্বাসঘাতকেরা একান্ত বিশ্বাস 
করিবে না ॥২৮। 



পর্ববণি পঞ্চত্রিংশদধিকগততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১৩১৩ 

মাতা পিত। বান্ধবানাং বরিষ্ঠো ভার্য্য। জর। বীজমাত্রস্ত পুত্রঃ। 
ভ্রাত। শত্রঃ ক্লিমপাপিরবযন্ত আত্ম! হোকঃ সুখহুঃখস্ত ভোক্তা ॥৩০॥ 

অন্যোন্তকৃতবৈরাণাং ন সন্বিরুপপগ্তে | 
স চ হেতুরতিক্রান্তো যদর্থমহমাবসমূ ॥৩১॥ 

পুজিতন্তার্থমানাত্যাং জন্তোঃ পুর্বাপকারিণঃ। 
__ মনো ভবত্যবিশ্বস্তং কর্ণ ব্রানয়তেহবলান্ ॥5২| 

সপ শপ? শা স্প্প্প্প্প্প্প্প্স্পাাাাশাা শাাীশ শটে শাঁশীটিটী শী 

ভাবতকৌমুদী 
নেতি। বজ্গ্রস্গঘোর্ডেদার পৌনকক্তম্। ব্যাখ্যা তমেতং প্রাকৃ। যটপাদঃ শ্লেকঃ ॥২৯। 
মাতেতি। মাত! পিতা চ বান্ধবানাং মধ্যে বরিে শ্রেষ্ঠো। অতএব সর্ব! ভাবেবাদরণীয়া- 

বিতি ভাবঃ| ভাঁধ্য! জর! তন্রপা বীর্ধযহবণ(ৎ, পুত্রস্ত বীজমাত্রং কেবলশুর্রম্বরূপঃ সবল্তা- 

মাত্রকরণাৎ। ভ্রাত। শক্রঃ অংশহবণ1ৎ, বযস্যঃ সখ! করি্নপারিনিজদানজলেন আর্্রহস্তঃ কেবলমেব 

গ্রহীতেত্যর্ঘ | অতএবৈতে তুচ্ছ। ইত্যাশধঃ। কিন্ত এক আত্ম! হি স্ুখহুংখন্ত তোক্ত! | অতএব 

তন্তাত্মনে। হঃখভোগমন্তবাদত্রীবস্থানং ন মে ঘুক্তমিত)ভি গ্রায়ঃ ॥৩০| 
অন্যোন্েতি। হেতুঃ পবস্পরপ্রীতিরূপং কাঁবণমঠ আবসং ভবদ্বেশন্ততিষ্ম্ 1৩১ 
পৃজিতন্তেতি। পূর্ববাপকারিণো! জস্তোঃ গ্রাণিনঃ, অর্থমানাত্যাং পু্িতন্ত আদৃতন্ত সতো- 

২ পি মনঃ, অবিশ্বস্তং ভবতি স্বাপকারম্মবণাং। কিঞ্চঃ কর্ম তদপকা বাত্বকং কাধ্যং কর্ভ, অবলান্ 

ুবলান্, ভ্রাসয়তে প্রত্যপকারসম্ভাবনাৎ। অতএব ভবদূপকাবিণ্যা মমাঁপি মন: ত্বয়ি অবিশবস্তং 
জাতম্, তদপকরণঞ্চ হর্্বপাঁং মাং ত্রাসধত ইতি নীত্র বসামীতি ভাবঃ 1৩২॥ 

ভাবতভাবদীগঃ 
খিতি। তেষাঁং মহতাং পাঁপমপরাধকতমেনঃ |২২--২৩| ম| গমে| ম| সম গমঃ ২৪ পরিলম্বতে। 

বিশ্বামং কুর্বতঃ ॥২৫--২৬| নিষচ্ছতি মৃত্যুনীশয়তি | ততে| নষ্টমন্ততিত্বাৎ পরলোক, 
নিষচ্ছতি ॥২৭-_২৯| জব বীর্ধযহুবত্থাৎ। বী্দাত্রং প্রসবনূপত্বাৎ। শক্রঃ বিক্থহরত্বাৎ। ক্রিন্ন- 

পাঁণিকপক্রিয়মাণঃ | ধনাদিনা পুজ্যমানমেব মিব্রং নাগ্তদিত্যর্থঃ 1৩০ হেতু: পুত্ররক্ষ স্নেহে। 

অবিশ্বাসী লোকে উপরে বিশ্বাস করিবে না, বিশ্বাসী লোকেব উপরেও অত্যন্ত 

বিশ্বাস কবিবে না। কাবণ, বিশ্বাস হইতে ভয উৎপন্ন হইলে, তাহা মূল পর্য্যন্ত 
বিনাশ কবে । ইচ্ছানুসাবে নিজেৰ উপবে অন্যেব বিশ্বাস জন্মাইবে ; কিন্ত অপবিচিত 
পরের উপরে বিশ্বাস কবিবে ন! ॥২৯॥ 

এই জগতে মাতা ও পিতা বন্ধুগণেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ভারধ্যা জবান্ববপা, পুত্র কেবল 
বীর্য, ভ্রাতা শত্রু ও সখা আর্দরহস্ত ; একমাত্র আত্মাই সুষ্ঠ ও ছুঃখেব ভোক্তা 1৩০। 

যাহাব। পরস্পর শত্রুতা করিষাছে, তাহাদের সন্ধি হইতে পাবে না। বিশেষতঃ, 

যে জন্থ আমি এইখানে বাস কবিতেছিলাম, সে কাবণ চলিযা গিষাছে ॥৩১। 
১৬৫ 



১৩১৪ মহাভারতে শান্তি 

ূর্ববং সম্মান! যত্র পশ্চাচ্চৈব বিমাননা | 
জহ্াতৎ সত্বান্ স্থানং শত্রোঃ সম্মানিতোহপি নন্ ॥৩৩| 

উষিতান্মি তবাগারে দীর্ঘকালং সমর্চিত| | 
তণ্দিং বৈরমুৎপন্নং সুখমাস্হ ব্রজাম্যহুমূ 15৪1 

্রহ্মদত্ত উবাচ 
যঃ কৃতং প্রতিকুর্ধ্যাদ ন স তত্রাপরাগুয়াৎ। 
অনৃণন্তেন ভবতি বস পুঁজনি ! মাগমঃ ॥৩৫| 

পূজন্যুবাঁচ। 

ন কৃতন্ত তু কর্তূশ্চ সখ্যং দন্ধীয়তে পুনঃ। 

হৃদয়ং তচ্চ জানাতি কর্তূশ্চৈব কৃতস্ত চ ॥৩৬| 

ভাবতকৌমুদী 
পূর্বমিতি। জঙ্থাঁৎ ত্যন্েৎ, সত্তবান্ অধাবসায়বান্জনঃ। অতএব মমাপি পূর্বং সম্মান! 

পরঞ্চ বিমানন! জাতেতি স্থানতাঁগ এবোচিত ইতি ভাঁবঃ 1৩৩1 
উধিতেতি। বৈরমুৎপন্ধম্ উভয়োবেব পুত্রনাঁশাঁং। আস্ম্ব ভিষ্ঠ ৩৪ 
যইতি। কৃত: প্রতিকুর্্যাৎ কৃতন্ত দোঁযন্ত প্রতীকারং কুরধ্যাৎ 1৩৫৫ 
নেতি। কৃতশ্ত অপকৃতন্ত, কর্তুরপকর্তুস্চ, সধ্যং পুর্ন সন্ধীরতে সন্ধাতুং সংযোলযিতুং 

শক্যতে| কর্বপকর্ত.$, কৃতত্ত অপকৃতন্ত চ হৃদয়ং বর্তৃ, তচ্চ জানাতি [৩৬] 

যে প্রাণী পূর্ধ্বে অপকার কবিয়াছে, পৰে ধন ও মানদ্বাব| তাঁহার আঁদব করিলেও 
তাহার মন অবিশ্বাসীই হয়; আব কৃত অপকাব ছূর্বলদের ভব উৎপাদ্দন কবে 1৩২ 

যে স্থানে পর্বে সম্মান এবং পৰে অপমান হয, উদ্যমী লোক শক্রকর্তৃক সন্মানিত 

হইয়াও সেস্থান পরিত্যাগই কবিবে 1৩৩ 
বাঁজা! আমি সম্মানিত হইয়! দীর্ঘকাল আপনার ভবনে বাস কবিয়াছি ; কিন্ত 

এখন এই শক্রতা উৎপন্ন হইয়াছে; স্ৃতবাং আপনি সুখে থাকুন, আমি চলিয়া 
যাই” 1৩৪1 

্রহ্মদত্ত বলিলেন-_পুজনি ! যে অপকাবীর প্রত্যপকার করে, সে তাহাতে 
অপরাধী হয় না; বরং তাহাতে অনৃীই হয়; অতএব তুমি থাক, যাইও নাঃ 1৩৫ 

পুজনী বলিল-_“অপকৃত ওঁ অপকর্তাব পুনরায় সন্ধি হইতে পারে না। অপ- 
কৃত ও অপকারীর হৃদয় তাহ। জানে? ॥৩৬। 

(৩৪)-"*ম্বথমাশ ব্র্াম্যহম্-_পি বঙ্গ বর্ধ। 
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মদত উবাঁচ। 
কৃতস্ত চৈৰ কর্তৃশ্চ সখ্যং সন্ধীয়তে পুনঃ । 
বৈরস্তোপশমো দৃষঃ পাপং নোপা্গুতে পুনঃ ॥৩৭| 

পুজন্যযুবাচ। 
নাস্তি বৈরমতিক্রান্তং সাস্তিতোহম্মীতি নাশ্বস্ৎে। 
বিশ্বাসাঘধ্যতে লোকন্তম্মান্চ্েয়োহপ্যদর্শনম্ ॥৩৮| 
তরসা যে ন শব্যন্তে শস্ত্রৈঃ স্ুনিশিতৈরপি। 
স.ন্ন' তেৎপি নিগৃহান্তে গজ ইব করেগুভিঃ ॥*৯| 

্র্ষাদত উবাচ। 
সংবাসাজ্জায়তে স্নেহে। জীবিতান্তকরেঘপি। 
অন্যোন্তস্ত চ বিশ্বাসঃ শ্বপচেন শুনো যথা ॥9৩। 

ভাবতকৌধুদী 
ককৃতস্তেতি। পাঁপমনিষ্টং পুন্র্নোপান্তে অপৰৃতো নানুভবতি ॥৩৭1 
নেতি। নান্তি উপশমনীয়ং ন ভবতি, নাশ্বসেৎ ন বিশ্বসেৎ ॥৩৮| 
তরসেতি। ষে জনাঃ তব্দা বলেন আয়তীকর্ং ন শক্ন্তে, স্থনিশিতৈঃ মুখারৈঃ | করেরুভি- 

হু্তিনীভিঃ॥৩৯॥ 
সংবাসাদিতি। শ্বপচেন চগ্ডালেন সহ, শুনঃ কুকুরিন্ত ॥৪০| 

ভারতভাব্দীপঃ 
বা॥৩১] কর্ণ হ্বককৃতমূ, অবলান্ মাদৃশান্ ॥৩২--৩৫॥ নেতি অন্োন্তস্তাপকারমুভাবপি নিত্যং 

স্মরত ইত্যর্থ|।৩৬॥ প্রতিক্কতং প্রায়শ্চিত্বং জাতমিততি মগ্ঘ/নঃ সাধুঃ পুনর্নাপকরোতীত্যাশয়ে- 
নাহ-্তস্তেতি ॥৩৭--৩৮| ন শক্যং তে ঠ জেতুমিতি শেঘঃ ৩৯ শ্বপচশ্চাগ্ডালঃ, শ্বমাংস!- 

রক্মদত্ত বলিলেন__“অপকৃত ও অপকারীর সন্ধি হইতে পারে। কেন না, 
শকত্রতাব নিবৃত্তি দেখিতে পাঁওয়৷ যাঁষ ; স্ুৃতবাং অপকৃত ব্যক্তি পুনরায় অনিষ্টভোগ 
করে না” ॥৩৭॥ 

পুজনী বলিল-শক্রত! অতীত হইয়াছে বলিয়া তাহার নিবৃত্তি হয় না; 'মাবার 
ইনি আমাকে মধুব কথ! বলিতেছেন বলিয়াও বিশ্বাস করিবে না। কারণ, জগতে 
লোঁক বিশ্বীন করিয়াই নিহত হয়; অতএব পবস্পব দেখা না! হওয়াই ভাল 1৩৮৫ 

বলপুর্ব্বক সুধার অন্ত্রাবাও যাঁহাদিগকে আয়ত্ত কর! যায় না, হস্তিনীগণ্দধারা 
হস্তিগণেব স্ায় মধুর বাক্যদ্বাব৷ তাহাদিগকে আযত্ত করা বায় ॥৩৯॥ 

ব্রহ্মদত্ত বলিলেন__প্রাণ বিনাশ কবিয়াও বদি একত্র বাস করে; তবে তাহাদের 

মধ্যে পরম্পব স্নেহ উৎপন্ন হয় এবং চণ্ডাল ও কুক্ুুরেব ন্যায় তাহাদের মধ্যে পরস্পর 
বিশ্বাসও জন্মিযা থাকে ॥৪০॥ 
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অন্যোন্তকৃতবৈরাণাং সংবাসান্মহূতাং গতমৃ। 

নৈব ভিষ্ঠতি তদৈরং পুক্রস্থমিবোদকমূ ॥৪১। 
পুজনুযুবাচ। 

বৈরং পঞ্চসমুথানং তচ্চ বুধ্যস্তি পণ্ডিতাঃ | 
সত্রীকৃতং বাস্তজং বাগ জং সাপতমপরাধজমূ ॥৪২। 
তত্র দা ন হন্তব্যঃ ক্ষত্রিয়েণ বিশেষতঃ | 

প্রকাশং বাহ্প্রকাশং বা বৃদ্ধা দোষবলাবধলম্ ॥৪৩। 

কৃতবৈরে ন বিশ্বাস; কার্য্যস্তিহ সুহ্গ্পি। 
ছন্নং সংতিষ্ঠতে বৈরং গুঢোহগিরিব দাঁরুষু ॥88॥ 

ভাবতকৌমুদী 
অন্যোন্তেতি। পুরস্থং পদ্মপত্রস্থিতস্, উদকং জলম্ ॥৪১) 
বৈরমিতি। সমুত্তিষ্ঠতি সঞ্জায়তে যেভ্যন্তানি সমুখানাঁনি পঞ্চসমূখানানি কারণানি যস্ত তৎ। 

্বীকুতং বৈধ, স্ন্দোপন্ন্ময়োররিব, বাঁগুজম্ একস্ানাধিকারজজাঁতং বৈরং কৌরবপাগুবগোরিবঃ 
বাগজং কপকর্ণয়োবিব, সপত্যোবিদমিতি সাপত্ব: বৈরং স্ুনীতিম্থরুচ্যোরিব, অপরাধজং বাম” 
বাবণয়োরিব। আবয়োর্বৈবন্ত পবম্পবাঁপবাধজযিতি ভাবঃ|৪২| 

তত্রেতি। দাঁত! প্রতীকাঁবকর্তা। অগ্রকাঁশং রহঃ ॥৪৩| 

কতেতি। হন্নং গুপুমূ, গৃঢে| গু দারবু কাষ্ঠেযু 1881 
ভারতভাবদীপঃ 

হারোগি গুনা সহ লথ্যমেতি সংবাসাঁদেবং মীমপি জানীহীতার্থঃ 1৪*--৪১| বৈরসত্রীকতং 

কষশিশুগালয়োঃ। বাস হাদিকং স্থানং তঙ্জং কৌরবপাওবানাম্। বাগ জং ভ্রোণক্রপাযোঃ। সাগর 
আাতিবৈরং মুিকমার্জাররোঃ। অপবাধজমাবযোঃ। তক্চ তচ্চেতি ঘন্বঃ তাভ্যাং সহিতং সসাগদ্াপ- 
রাধজম্1৪া৷ কৃতবৈরোহ্পি দাতাথাদিন! মানগিতার্থাশীবত। রাজ! ন হস্তন্যঃ 1৪৩1 যপোবং 
নিতাং ধগতরদানাতবং মাং ন হনিষ্ুদীতি জানা মি,তথাপি কুতবৈরে বিশ্বাসে! নীতিবিরু্ধ ইত্াহ-- 

গবন্পব শত্রুতা ঘটাইবাও যদি একত্র বাঁস করে, মেই 
শত্রুতা পর্লপত্রস্থিত জলের ন্যায় দীর্ঘকাল থাকে না, রি টা 

পুজনী বলিল--্্রীঘটিত, একস্থানাধিকার নিবন্ধন, বাক্যজনিত, জমানপতি- 
সম্ভৃত ও অপবাধজাত-_এই পঞ্চ কাবদজনিত শক্রতা হইয়া থাকে, তাহা পত্ডিতের! 
বোবেন 18২) 

কিন্তু সাধাবণ লোক বিশেষত: বাজ! দোষে গুকলাঘব বিবেচনা করিয়া, প্রকাশ্- 

সপ ৪ একি 

পি সি টি অপ সি অঅ জপ ওত ছু ৯৫ ৫ ৯ ৯৮৬ 
শি পাপা ও তা বা সপ সস অপ ক ভা গর ৪ হত হল ক ০ ৬টি ৫ তা 



পর্ববণি পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৩১৭ 

ন বিদ্বেন ক পারুষোর্ন চ সাস্তেন চ শ্রুতৈঃ। 
বৈরাগিঃ শাম্যতে রাজন! নিমগ্নে|হগিরিবার্ণবে 18৫| 
নহি বৈরাগিরুদ্ভূতঃ কর্ম চাপ্যপরাধ্জমৃ। 
শাম্যত্যবগ্ধ! নৃপতে ! বিনা হোকতরক্ষয়াৎ |৪৬| 
সংকৃতন্তার্থমানা হ্যাং তত্র পূর্ববাপকারিণ| 
নাদেয়োহমিত্রবিশ্বাসঃ কর্ম ব্রাসয়তেহবলান্ ॥৪৭ 
নৈবাপকার্ষ্যে কম্মিংশ্চিদহ ত্বয়ি তথ! ভবান্। 
উধিতাম্মি গুহেহহং তে নেদানীং বিশ্বলাম্যহম্ ॥৪৮ 

ভাবতকৌমুদী মা 

নেতি। বিভেন ধনেন, পাকস্ধৈনি্ঠুরব্যবহাবৈঃ, শ্রুতৈ; শাস্জ্ঞানৈঃ ॥8৫1 
নহীতি। হে নৃপতে ! উদ্ভূতে! ব্রাগিঃ, একমুভয়ং বা অপ! নহি শংম্যতি, অপরশধজং 

কর্ম চ একতরক্ষয়াৎ বিন! হি নহি শাম্যতি ॥৪৬| 

স্দিতি। পূর্ববাপকাবিণে! জনস্ত পবেণ অর্থমনাভ্যাং সংক্কতস্তাপি সতঃ তশ্মিন্ অমিত্রে 
শব্দ বিশ্বাস ইত্যমিত্রবিশ্বাদ:, নাদেয়ে ন গ্রাহো। ন কর্তবাঃ | যেন হি ছুষ্ং কর্ণ অবলান্ 
ভ্রাসয়তে ৪৭ 

নেতি। ত্থয়ি তব, অপকাধ্যে কন্মিংশ্চিদপি বিষয়ে অহ্ং ন প্রবৃভা। তথা ভবাঁনপি মম 

নাপকার্ধ্ে বিষয়ে প্রবৃত্ত ইতার্থঃ18৮1 
ভারতভাবদীপঃ 

কতেতি ॥88৪॥ পাকস্যৈগুরুশিক্ষার্থ, গুরুভিরুক্তৈঃ ঢ৪৫॥ বৈরাগিবদগ্ঝা। ন শামাতাপর!ধজং 
কর্মৈকতরক্ষয়াদিনা ন শামাতীতি যৌজন| 1৪৬--৪৭॥ কন্মিংশ্চিদন্ততবে অপকার্ধেহন্ুতবেণ বাধ্য 

সতি অহঞ্ ত্বয়ি তথান্মোবং ভবাঁনপি মষি তথানতীতি, যোজ্যম্, অতো নাবয়োবস্থোগ্ং বিশ্বাস: 

এই জগতে বদ্ধুজনও যদি শত্রুতা! করে, তাহা হইলে তাহাঁব উপবেও বিশ্বাম করা 
উচিত নহে। কারণ, অগ্নি যেমন কাষ্ঠে গুগ্তভাবে থাকে, তেমন শত্রতাও হৃদষে 
গুগ্তভাবে থাকে 7881 

রাজা! ! সমুদ্রের বাড়বানল যেমন কোন প্রকাবেই নির্ববাপিত হয না, তেমন 

ধন, নিষ্ঠুর ব্যবহাব, মধুর বাক্য বা শান্ঙ্ঞান প্রকাশ প্রভৃতি কোন উপাযেই কোপানল 
নির্ববাপিত হয় ন1 ॥৪৫॥ 

রাজ! উৎপন্ন বৈরাগ্রি একপক্ষকে বা উভয়পক্ষকে দ্ধ না কবিয়। নির্ববাণ প্রাপ্ত 

হুয়'ন! এবং অপরাধের কার্ধাও একপনক্ষকে বিনষ্ট না কবিয়া নিবৃত্তি পায ন1 18৬1 

যে ব্যক্তি পূর্বে অপকাব কবিযাছে, সেই অপকৃত ব্যক্তি যদি ধন ও মানদারা 

তাহার আদরও কবে, তথাপি তাঁহাব উপবে আব তাহার বিশ্বাস কৰা উচিত নহে; 
বিশেষতঃ ছুফার্ধ্য ছূর্বলেব ভয।উৎপাদ্দন করে ॥৪৭| 

নী শশা জাতি জর্াপা তত এ 



১৩১৮ মহাভারতে শাস্তি. 

্রচ্মাদত্ত উবাচ । 
কাঁলেন ক্রিয়তে কাধ্যং তখৈব বিবিধাঃ ক্রিম 

কালেনৈৰ প্রবর্তন্তে কঃ কস্তেহাপরাধ্যতি ॥৪৯॥ 

তুল্যং চোতে প্রবর্ভেতে মরণং জম্ম চৈব হু। 
কার্ধ্যতে চৈব কালেন তন্নিমিত্বং ন জীবতি ॥৫০1 

বধ্যস্তে যুগপৎ কেচিদেকৈকং চাঁপরে তথা । 
কালে দহতি ভূতানি সংপ্রাপ্তোহমিরিবেন্ধনম্ ॥৫১| 

নাহং প্রমাণং নৈব ত্বমন্যোন্যং কারণং শুভে !। 
কালে! তির হু £খ্চ দেহিনাম্ ॥৫২। 

জা 
অন্মিন্ পবম্পবপুত্রহননে নাঁবযোর্দেযোহস্তীত্যাহ কালেনেতি। প্রবর্তন্তে ভবস্তি |৪৯| 

তুলামিতি। কাঁলেন কাধ্যতে সর্ধবমে কাঁধ্যং লোক ইতি শেষঃ, তঙ্গিমিভং কাঁলেন মারণ- 

নিমিতম্, জীবে! ন জীবতি ॥৫০| 

বধ্ন্ত ইতি। কালেন যুগপদেৰ কেচিদ্বাত্যাদিনা বধান্তে, অপরে লোকাস্ত প্রায়েগৈকৈক- 

মেব তথ৷ দবম্তীতি শেষ; 1৫১1 

নেতি। প্রমাণং সুখছূঃখনিরূপণেইপি মমর্থ; সমর্থ! বা, কারণং সুখহখোঁংপাদনে হেতুঃ। 

উপাঁদত্তে জনয়তি 1৫২1 
০ পপ পাপা পাপ সপ পিসী শী পাটি ৭ পপ ০" সপ পপ জপ 

আমি পূর্ধ্বে আপনার কোন অপকাবে পরব হই নাই এবং আপনিও আমার 
কোন অপকাবে প্রবৃত্ত হন নাই ; স্ুতবাং আমি আপনাব গৃহ বাঁস করিয়াছিলাম ; 

কিন্তু এখন আমি আব আপনাকে বিশ্বাস কবিতে পাবি নাঃ 1৪৮ 

রহ্মাত্ত বলিলেন-_পুজনি ! কালই সমস্ত কার্য্য কৰে এবং নানাবিধ ক্রিয়া 
কালেব প্রভাবেই উৎপন্ন হয ; অতএব কে কাহাঁব নিকট অপবাধ করে ?॥৪৯॥ 

জন্ম ও মৃত্যু-_-এই ছুইটা ক্রিধা সনানভাঁবেই চলিতেছে এবং উহা! কালই 
কবাইতেছে; তাৰ পব, কালই মৃত্া ঘটাইতেছে বলিষা প্রাণীবা বাঁচিয়! থাকিতেছে 
না ॥৫০| 

কাল একদাই কতকগুলি প্রাণীকে সংহাঁব কবে ; কিন্তু আন্ান্ত প্রাণীর প্রায়ই 
একটী একটা কবিয়। প্রানীকে বিনাশ কবে ; অতএব অগ্নি যেমন সংলগ্ন হইয়া কাষ্ঠ 
দ্ধ কবে, কালও তেমনই সংস্থষ্ট হইয! গ্রাণিগণকে দগ্ধ করে 1৫১1 

শশা শে ্স্প্্স্স্স্পিপেপপলিক পাপ 

(৪৯) অত্র পুস্তকভেদাঁদেব পাঠভেদঃ। 



পর্ববণি পঞ্চব্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৩১৯ 

এবং বসেহ সন্সেহা যথাকামমহিংসিতা। | 
যত কৃতং তত, মে ক্ষান্তং ত্বঞ্চ বৈ ক্ষম পুজনি 1৫৩1 

পুজন্যুবাচ। 

যদি কালঃ প্রমাণং তে ন বৈরং কস্তচিদ্ভবেৎ | 
কম্মাদপচিতিং যাস্তি বান্ধবা। বান্ধবৈর্ঘতৈঃ ॥৫৪॥ 
কম্মান্দেবানুরাঃ পুর্ববমন্যোন্তমতিজ'ঘ্বরে | 
যদি কালেন নির্ষাণং সুখছুঃখে ভবাভবে ॥৫৫॥ 
ভিষজে। ভৈষজং কর্তং কম্মাদিচ্ছ্তি রোগিণঃ। 
যদি কালেন পচ্যস্তে ভেষজৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥৫৬| 

 ভাব্তকৌযুদী 
এবমিতি। অহিংসিত! অন্ম(ভিবিতি শেষ: | মে ময়া, ক্ষম ক্ষমন্য ॥৫৩| 

য্দীতি। প্রমাঁণং সর্ধ্কাঁবণত্বেন স্বীন্কৃতম্। অপচিতিং নিষ্কৃতিং তৎপ্রতিক্রিয়ামিতার্থঃ| 
যাস্তি গ্রাগনবস্তি কুরবস্তীতি যাবৎ । ্ভবেদপচিতিঃ পুজাব্যয়নিষ্কৃতিহানিযু* ইতি মেদিনী 0৫৪ 

কম্মাদিতি। নির্ধাণং নিষ্পাদনম্, ভৰাভবৌ জনমমত্যু অধিক্কত্যেতি শেষঃ1৫৫। 
ভিষজ ইতি। যদি কাঁলেন পঠ্যন্তে সর্ধ্বে পদার্থাঃ পরিণম্যন্তে, তদা কম্মাঁৎ ভিষজশ্চিকিৎসকা:) 

রোঁগিণৌহর্থে, ভৈবজমৌষধং কর্ত মিচ্ছস্তি, তৈর্ভেষজৈশ্চ কিং প্রযোজনম্॥৫৬| 
ভাবতভাবদীপঃ 

সম্ভবতীত্যর্থ; |৪৮॥ কা্গাধীনে ব্লগতাবয়ৌর্ধো কন্তাপি দোঁষো নাস্তীত)হ---কালেনেতাাদিনা 

0৪৯। কার্ধাতে জায়তে, তয়িদিতং কালনিমিতম, ন জীবতি জিযতে 0৫ একৈকশ্ৈকৈকেন 
কাটল সস 

কল্যাণি পুজনি | আমি বা ত্মি সুখছুংখ নিবপণেও সমর্থ নহি এবং পরষ্পবেব 

নুখছুঃখেব কাবণও নহি ১ কিস্ত কালই সর্বদা প্রাণিগণেব সুখ ও ছুঃখ উৎপাদন 
কবিতেছে 1৫২) 

পূজনি! আমবা তোমার কোনবপ হিংসা! কবিব না? স্ৃতবাং তুমি পূর্বে 
স্যাযই আমাৰ গৃহে ইচ্ছানুসাবে ন্নেহেব সহিত বাস কব। ভূমি আমাব যাহা কবিষাছ, 
আমি সে বিষয়ে ক্ষম! কবিযাছি, তুমিও আমাব উপবে ক্ষমা কর” ॥৫৩| 

পুজনী বলিল--বাজা ! আপনাব মতে কালই যদি সমস্ত করে বলিষ! প্রমাণিত 

হয, তাহা হইলে কাহাবও সহিত কাহাবও শক্রত| হইতে পাঁবিত না এবং বন্ধুত্রনকে 

বধ করিলে তাহা বন্ধুবাই বা কেন তাহাব প্রতিক্রিষ! কৰিবে ? ৫81 

কালই যদি সখ ও ছুঃখ এবং জন্ম ও মৃত্যুর কাবণ হইত, তাহা হইলে কি জন্যই 

বা পূর্র্বকালে দেবগণও অন্ুবগণ পবম্পর পবস্পবকে সংহার কবিয়াছিলেন 1৫৫1 

কালেই যদি সমস্ত পবিণত হইবে তাহা হইলে কি জন্যই বা চিকিৎসকেরা বোগীব 

জন্য ওষ্ধ নিম্মীণ কবিতে ইচ্ছা! কবেন, সে ক্ষেত্রে ওধধেরই বা প্রযোজন কি? 1৫৬] 

বা রী পনি শশ্বিন্বিতিিতী | তত প পা 



১৩২০ নহাভারতে শাস্তি- 

প্রলাপঃ স্থমহান্ কন্মাৎ ক্রিয়তে শোঁকমুঙ্ছিতৈঃ| 
যদি কালঃ প্রমাণং তে বন্মাদার্মোহস্তি কর্তৃষু ॥৫৭| 
তব পুত্রো মযাপত্যং হতবান্ স হতো ময়! | 

অনন্তরং তুয়াহঞ্চ হন্তব্যা! হি নবাধিপ ! ॥৫৮| 

অহং হি পুত্রশোকেন কৃতপাঁপ৷ তবাস্থজে | 

তথা তয়! গ্রহ্তব্যং ময়ি তত্ুঞ্চ মে শৃণু ॥৫৯| 
ভক্ষার্থং ভ্রীড়নারঘ্চ নর বাঞ্ৃস্তি পক্ষিণঃ | 
তৃতীয় নান্তি সংযোগে! বধবন্ধাদৃতে ক্ষমঃ ॥৬০| 

বধবন্ধতয়াদেতে মোক্ষতন্তরমুপাশ্রিতাঁঃ | 
জনীমবণজং ছুঃখং প্রাহর্বেদবিদে। জনাঃ ॥৬১॥ 

ভাবতকৌমুদী 
গরনাঁপ ইতি। প্রলাপ: পুত্রাদিমবণে বিলাপ: | কর্তৃহ নিযোজোযু বিষয়েবু ধর্ম বেদাদ 

বিধিনিষেধস্তায়: 1৫৭| 

ইদানীং নিধর্যমাহ তবেতি। অপতাং পুত্রমূ, স তব পুক্রঃ 1৫৮% 
অহমিতি। কৃতং পাঁপং তংপাঁপনিবদ্ধনং হননং বয়া সা 1৫৯| 

ভঙ্ষার্থমিতি। সংযোগ: স্ঘন্ধঃ, ক্ষমে! যোগাঃ 1৬৩1 
বধেতি। এতে পক্ষিণঃ, মোক্ষতস্ং গগনাদে প্রাধাগ্ছেন মুক্তিমূ। যেন হি জানী জন্ম চ 

মবণঞ্চ তাভ্যাং জায়ত ইতি তত ॥৬১ 

আপনার মতে দি কালই সমস্তেব কাবণ বলিয| স্বীরুত হয়, তবে শোকার্ত 

লোকেবা কি জন্য গুকতব বিলাপ করে এবং কি জন্যই বা বেদ ও শ্মূতি প্রভৃতি শাস্ত্রে 
অধিকাবীর বিষষে বিধিনিষেধেব নিয়ম রহিযাছে 1৫৭॥ 

নবনাথ ! আপনাব পুত্র আমাব পুত্রকে বধ কবিয়াছে এবং আমি আঁপনাব 
পুত্রকে বধ কবিযাঁছি, এখন আপনি আমাকে বধ কবিবেন (ইহাই ত আপনার 
ইচ্ছা) 1৫৮॥ 

আমি পুত্রশোকে আঁপনাব পুত্রকে বধ কবিয়াঁছি, আবার আঁপনি আমাকে 
বধ কবিবেন। আমাব নিকট বথার্থ কথা শুনুন-_1৫৯1 

“ভক্ষণ ও ক্রীড়নের জঙ্থই মান্ুষেবা পক্ষী কামনা কবে। বধ ও বন্ধনব্যতীত 
তৃতীয় কোন সম্পর্ক পক্ষীদেব সহিত মানুষদেব নাই ॥৬০॥ 

পক্ষীব! সেই বধ-বন্ধনেব ভয়েই প্রধানতঃ মুক্তি আগায় করিয়! রহিবাছে। কারণ 
বেদবিৎ লোকেবা বলেন-__জন্মেও ছুংখ হয, মবণেও ছুঃখ ॥৬১% 



পর্ব্বণি পঞ্চব্রিংশদধিকশততমোহধ্যারঃ | ১৩২১ 

সর্বস্ত দয়িতাঃ প্রাণাঃ সর্ববস্ত দয়িতাঃ সুতাঃ | 

ভুঃখাহুদ্ধিজতে সর্ববঃ অর্ববন্ত সুখমীপ্নিতয্ ॥৬২| 
ভুঃখং জরা ব্রহ্মদত্ত ! ছুঃখমর্থবিপর্ধ্যয়ঃ | 
ছুঃখং চানিউসংবাসো ছুঃখমিউবিযোজনম্ ॥৬০| 
বধবন্ধকৃতং দুঃখং স্ত্রীকৃতং সহজং তথ! । 

ছুঃখং স্ুতেন সততং জনান্ বিপরিবর্ততে ॥৬3॥ 
ন দুঃখং পরছুঃখে বৈ কেচিদাহ্রবুদ্ধয়ঃ | 
যে! ছুঃখং নাভিজানাঁতি স জল্লতি মহাজনে ॥৬৫| 

যস্ত শোঁচতি ছুঃখার্ডঃ স কথং বক্তমুৎসহেৎ। 
রলজ্ঞঃ সর্ববহূঃখন্ যথাত্মনি তথা পরে ॥৬৬| 

যৎ কৃতং তে ময়! রাজন্! ত্বয়া চ মম যৎ কৃতমূ। 

ন তঘর্ষশতৈঃ শক্যং ব্যপো হিতুমরিন্দম ! ॥৬৭॥ 

তারতকৌমুদী 
কথং নাম তে ছুঃখাঁদ্ভীতিরিত্যাহ সর্ধন্তেতি | দর়িতাঃ প্রিয় 1৬২ 

ছখমিতি। ছুঃখং ছুখজনিকা | এবমন্ত্র। অর্থবিপর্যায়ো। ধননাশঃ | অনিষ্টসংবালঃ 
অগ্রিয়সংযোগঃ ॥৬৩। 

হধেতি। সহজং ভ্রাতৃকতম্। ম্থতেন বিপথগাঁমিনা, বিপরিবর্ততে আশ্রয়তি ॥৬৪। 

মদ্হ্ঃখেন ত্বমপি হঃখিত এব ভবিষ্যসীত্যাহ নেভি। জঙ্পতি উক্তবিধং ব্রবীতি ।৬৫। 
যইতি। বক্ত,ং পরছ্ঃথে ছুঃখং নেতি শেষ: উৎমহেৎ শরুয়াৎ। রসজ্ঞ আস্বাদবিৎ 1৬৬ 
পাস পট পট টি সি সিসি পি তসটিসটিি া্ পাপস্সস লািধ পপি সসি অন্পসস 

প্রাণ সকলেবই প্রিষ এবং পুত্রও সকলেরই প্রিয়, সকলেই ছুঃখের ভয় করে এবং 

সকলেরই স্তুখ অভীষ্ট হইয়া থাকে ॥৬২॥ 

রাজা ত্রহ্মদন্ত ! জব। ছুঃখ উৎপাদন কবে, অর্থনাশ ছঃখ জন্মাইয়। থাকে, অপ্রিয় 
সংযোগ ছুঃখজনক হয় এবং প্রিপ্নবিযোগও ছুঃখের হেতু হইয়া! থাকে ॥৬৩ 

বধ ও বন্ধন ছুখ উৎপাদন কবে, স্ত্রী ও ভ্রাতা ছুঃখ উৎপাদন করিয়। থাকে এবং 
পুত্রও ছুঃখ জন্মাইয়া থাকে, এই ছুঃখগুলি লোকের সর্বদাই হয় ॥৬৪॥। 

কতকগুলি নির্ধবোধ লোক বলে-_পপরহুঃখে হুখ হয় না”; কিন্তু যে ছুঃখ জানে 

না, সে-ই প্রধান লোকদের নিকটে এবপ বলে ॥৬৫।॥ 

যে দুখোর্ত হইয়া শোক কবে, নিজের ও পবেব সমস্ত ছুঃখেব রসজ্ঞ সেই লোক 

[ক প্রকারে এবপ বলিতে সমর্থ হয় 111৬৬ 
১৬৬ 



১৩২২ নহাভারতে শাস্তি- 

আঁবয়োঃ কৃতমন্যোন্তং পুনঃ সন্ধির্ণ বিদ্যাতে | 

সত্ব! "মৃত! হি তে পুত্রং নবং বৈরং ভবিষ্যৃতি ॥৬৮] 

বৈরমস্তিকম।সা্ভ ষঃ গ্রীতিং কর্তূমিচ্ছতি | 

ৃন্ময়স্তেব ভ্নস্ত যথ! সন্ধিরে্ন বিছতে ॥৬৯| 

নিশ্য়ঃ স্বার্থশান্ত্রেযু বিশ্বাসম্চাসুখোদয়ঃ | 
উশন! চৈব গাখে ছে প্রহ্লাদায়াব্রবীৎ পুরা ॥৭০| 

যে বৈরিণঃ শ্রদ্দধতে সত্যে নত্যেতরেহ।'প বা। 

বধ্যন্তে শ্রদ্ধধানাস্ত মধু শুফতৃণৈর্যধা |৭১| 
ভাবতকৌমুদী ম 

ধদিতি। যত পুত্রনাশনম্, ত্য়া তৃৎপুত্রেণ। ব্যপোহিতুং নাশয়িতুম ভাং ক্ষতিং পূরয়িতু- 

মি্কার্থ; ॥৬৭। 

আবধোবিতি। কৃতমনিষ্টম্। সন্ধাদন্তবে হেতুমাহ স্বৃত্বেতি ।৬৮॥ 

বৈরমিতি। অন্তিকং সমীগস্থমূ, স্ো৷ জাতমিত্যর্থঃ | যথা ভস্ত যুন্ময়ন্ত দধ্ধপাত্সম্ত তথ 
সন্ধির বিদ্বাত ইতি তাঁৎপর্্যম্ ॥৬৯॥ 

নিশ্চয় ইতি। স্বাঁথশাস্ত্রেু নীতিশাম্তেহু অয্ং শিশ্চফ: | বং, বিশ্বাসঃ অনখন্ত ছুখন্ত 
উদ উৎপত্তির্বস্থ'ৎ সঃ | উপনা শুক্র, ঘে গ।থে গানবতগ্রচারযোগাং বাঁকাহযম্।৭০| 

তদ্গাথাদয়ং ক্রমেণাহ য ইতি । যে অনা বৈবিণঃ খবরোঁঃ, সত্যে সতোতবে মিথারূপেইপি 
বা বাকো, শ্রদ্ধধতে বিশ্বসন্তি, তে জনা:, শুতৃপৈরাগছ্ং গভীবকৃপন্থং মধু, শর্দধানাঃ কৌতুকা- 
অবকবালবা ক্যাদবিশ্বসস্ত তত্র পতন্তো যথ' তথ! বধান্তে |৭১॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 
॥৫১--৫২। মম মন্ব 1৫৩--৫৯। কন্মাদধর্ম্োহস্তি কর্তৃষু তা বিধিনিষেধকথা বার্থ। স্তাদিতি ভাব? 
1৫৭--৬৩। হতেন নষ্টেন বা 1৬৪--৬৭॥ কৃতমলং পর্ধাপ্তং সখ্যমিতি শেষঃ 1৬৮-৭৭। বৈরিণো 

শত্রদমনকাবী বাজ! আমি আপনাব যে ক্ষতি কিযাছি এবং আপনাৰ পুত্র 
আমার যে ক্ষতি করিয়াছে, তাহা শত শত বৎসবেও পূর্ণ কবিতে পারা যাইবে 
না ৬৭ 

'আমবা পবস্পব ক্ষতি ববিযাছি; স্থৃতবাং আব আমাদেব সন্ধি হইতে পারে না । 
কাৰণ, ু ত্রটকে স্মবণ কিয়া কষিয়াই আশনাব শক্রতা নূতন হইয়া উঠিবে ।৬৮। 

যে লোক নূতন শত্রুতা অনুভব কবিয়া আবাব প্রণয় কবিবাব ইচ্ছা! কবে, ভগ্ন 
মুন্ময় পাত্রে স্তায় তাহাব সন্ধি হয় না 1৬৯॥ 

নীতিশান্ত্ে ইহাই নিশ্চয় করা আছে যে, বিশ্বাস হইতে ছুঃখ উৎপন্ন হয়। এই 
বিষয়ে পূর্ব্বকালে শুল্রাচার্ধ্য প্রহলাদেব নিকট ছুইট গাঁথা বলিয়াছিলেন-॥৭৭। 



পর্ববণি পঞ্চব্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ৫ 

নহি বৈরাণি শাম্যস্তি কুলে ছুঃখগতানি চ| 
আখ্যাতারশ্চ বিদ্যন্তে কুলে বৈ খ্রিয়তে পুমান্।৭২ 

উপগৃহ তু বৈরাণি সাস্য়সতি নরাধিপ !| 
অখৈনং প্রতিপিংযস্তি পূর্ণ ঘটমিবাশ্বনি ॥৭গ| 
সদা ন বিশবসেদ্রাজন্! পাপং কৃত্বেহ কম্তচিৎ | 
অপকৃত্য পবেষাং হি বিশ্বাসাদ্ছঃখমশ্থ/তে ॥৭৪॥ 

্রহ্মদত্ত উবাঁচ। 
নাবিশ্বাসাদ্বিন্দতেহরথানীহন্তে চাপি কিঞ্চন। 

ভয়াত্বেকতরান্নিত্যং হুতকল্পা ভবস্তি চ|৭৫| 

7 ভারতকৌমুদী রি 
নহীতি। ছুখগতানি জনকভয! ছুঃখং গ্রাপ্তানি ছঃখজনকাঁনীত্যর্থ:, বৈধাঁণি কুলে নহি শাম্যস্তি 

অপি তু কুলপরম্পবৈব প্রচলস্তীতি তাৎপর্ঝম্। নন বৃদ্ধানাং মবণে শিশুন1ং জননে চ তেষু শিশুবু 
তদ্বৈরমংবাদঃ কথমাগচ্ছতীত্যাহ আখ্যাতার ইতি। কুলে বংশে, পুমীন্ ধ্রি্নতে তিষ্ঠতি। 'অত- 

এব তশ্মিন্ গুংগি আখ্যাতাবন্তদ্বৈবমংব|দবক্তারশ্চ বিদ্যন্তে। তেষু শিশুষু ত্রমেণ বদ্ধমানেষু 
অন্তে তদবৈরসংবাদং ক্রবস্তীত্যর্থঃ। অতএব বৈবাণি কুপ্নপরম্পবৈব প্রচনস্তীতি ভাবঃ॥৭২। 

উপেতি। হে নরাধিপ! খল! বোঁকাঃ খনু বৈরাণি উপগৃহ পরং বৈরিণং সাত্বযন্তি। 

অথাঁবসবপ্রাণ্থী অশ্মনি পাঁধাঁণে জলাদিভিঃ পূর্ণং মৃন্সপং ঘটমিব এনং বৈরিণং প্রতিপিংবস্তি 

চ্যন্তি ॥৭৩1 

ভারি 
“এই শুফকুপে তৃণাবৃত মধু বহিয়াছে? এইবপ কৌতুকী বালকেব বাক্যে বিশ্বাস 

করিয়া, সেই কৃপপ্রবিষ্ট লোক যেমন নিহত হয়, সেইবপ শত্রুর লত্য বাঁ মিথ্যাবাক্যে 

যাহার! বিশ্বাস কবে, তাহাবাও নিহত হয ॥৭১॥ 

ছুখজনক শক্রতা বংশে কখনও নিবৃত্তি পায় না। কারণ, বক্তা লোকেরাও 

থাকে, আবাব বংশে পুকষও থাকে ॥৭২॥ 

নরনাথ! খলগ্রকৃতি লোকেবা শত্রুতা! ঘটাইয়া শক্রব সহিত মধুর আলাপ 

কবে, তাহাব পব মানুষ যেমন জলপূর্ণমৃন্সয কুন্তপ্রস্তবের উপরে নিপাতিত করিয়া 

রণ কবে, সেইবপ সেই শত্রকে অবসবক্রমে চূর্ণ কবে ।৭৩। 

রাজা! এই জগতে কাহাবও অনিষ্ট কবিষা সর্বদাই তাহাব উপবে বিশ্বাস 

কবিবে না । কারণ, পবেব অপকাব কবিয়৷ বিশ্বাস কৰিলে লোক ছুঃখভোগ 

করে? ॥৭৪।॥ 
কালিতি িফকিকিবকেককা ৯. ৩৯ কি পি পি পদ | শি পিল 

(৭8) অত্র পুস্তকতেদাদেব পাঠাভদঃ | 

শীতিশালালী | পলি তি ৫৮ 
শালীর লা 



১৩২৪ মহাভারতে শান্তি 

পুজনুযুবাচ | 
যস্তেহ ভ্রণিনৌ পাদ পঞ্ভযাঞ্চ পরিধাবতঃ | 
থন্যেতে তন্ত তে পাদ হুগুগুমপি ধাবতঃ ॥৭৬| 

নেত্রাভ্যাং সরুজাভ্যাং ষঃ প্রতিবাতমুদীক্ষতে | 
তন্ত বায়ুরুজাত্যর্থং নেত্রয়োর্ডভবতি গ্রুবম্ ॥৭৭॥ 

ঢুষ্ং পন্থানমাসাগ্ভ যো মোহাদভিপদ্ধতে | 
আত্মনে৷ বলমজ্ঞাত্বা তদস্তং তন্ত জীবিতম্ ॥৭৮॥ 
যস্ত বর্ষমবিজ্ঞায় ক্ষেত্রং কর্ষতি কর্ষকঃ | 
হীনঃ পুরুষকারেণ তন্য বৈ নাপপুতে ফলমূ্ |৭৯| 

হিসি পিএস: ০৯ পি: ৯ পট সিসি ৯ স সউপাসিপাপিসপসটিপি সি সস আাসপিস্পাস্পিনডি পি ৬ সত ৯০ স৯ পি ৯৬০৯ পিল 

যুধিচিবপৃষ্টমেব পৃচ্ছতি নেতি। লোক: সর্বত্রাবিশ্বাসাঁৎ অর্থান্ প্রয়োজনবিষয়ান্ ন বিন্দতে 
ন লভতে, কিঞ্চ কেংপি কিঞ্চনাপি নেহস্তে চেটিতুং কর্তং *রুবস্তি। অপি চ সর্ব এব সর্বন্রা- 
বিশ্বাসেন একতরাদূভয়াৎ হননাশঙ্কাবশাৎ নিতাং মৃতকল্লা ভবস্তি তিষ্স্তি চ। তৎ্সর্ধত্রাবিশ্বাসঃ 
কথং কব্ণীয়ঃ স্তাদিত্যাশয়ঃ 1৭৫1 

যস্তেতি। ব্রণিনৌ ব্রণযুকৌ ক্ষতৌ। খন্েতে অবদার্ধ্যেতে, সগুপ্ং সুবক্ষিতং সাবধানং 
যথা স্তাতথ! ॥৭৬] 

নেত্রাভ্যামিতি। কজয়া বোগেণ সহেতি তাভ্যাম্, প্রতিবাতং বাধুপ্রতিকুলম। ব 
বাযুজনিতরোগঃ ॥৭৭॥ সি 

ছষ্টনিতি। ছু্টং বিষকণ্টকাদিনা বিবশীকৃতমূ, অভিপগ্থতে চলতি 0৭৮ 
যইতি। বর্ষংবৃষটিম। ফলং শম্তাঁদিকম্ 1৭৯ 

ভারতভাবদীপঃ 
বাক ইতি শেষঃ। শ্রুণা দর্শিতং পুরঃস্থিতং মধু শ্রন্থধানা; শুফতৃগৈশ্ন্নে গ্রপাতে বথা পতস্তি 
তন্বদেতে ইত্যথঃ ॥৭১--৭৪॥ র্বধানাশ্বাসে হৃণীং জীবনমেব ন স্তাদিত্যাহ--নেতি 1৭৫ শ্বয়ং 

র্মাদত্ত বলিলেন-“র্বাত্র অবিশ্বাস করিলে কিছুই ত লাভ করা যাঁয় না, কোন 
কার্ধ্যই ত কর! চলে না। বিশেষতঃ, অবিশ্বাসবশতঃ একের ভয়ে সকলেরই সর্বদা 
মৃতকল্প হইয়া থাকিতে হয় ॥৭৫1 

পুজনী বলিল-_ঘাহাব ছুই চবণেই ক্ষত রহিয়াছে, অথ চ সে সেই চরণছারাই 
চলে, তাহা হইলে সে সাবধানে চলিতে লাগিলেও তাহার চরণ বিদীর্ণ হইতে 
থাকে ॥৭৬1 

যেলোক কগণ নয়নদ্বাব৷ বায়ুব প্রতি ট্িপাত করে, তাহার নযনে 
নিশ্চয়ই আবাব বায়ুজনিত রোগও জন্মে ৭৭ নু 

যে লোক নিজেব শক্তি না জানিয়া, মোহবশতঃ দূষিতপথে উপস্থিত হইয়া 
চলিতে আবস্ত কবে, সেই পর্য্যস্তই তাহাব জীবন থাকে 8৭৮1 



পর্ববণি পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৩২৫ 

যস্ত তিজ্তং কষায়ং বাংস্বাছু বা মধুরং হিতমূ। 
আহারং কুরুতে নিত্যং সোহ্মৃতত্বায় কল্পতে ॥৮০॥ 
পথ্যং মুক্তা তু যে! মোহাদৃরুউমগ্নাতি ভোজনমূ। 
পরিণামমবিজ্ঞায় তদস্তং তস্য জীবিতম্ ॥৮১| 
“দৈবং পুরুষকারশ্চ স্থিতাবন্যোন্যসংশ্রয়াৎ | 
উদ্ারাণাস্ত সৎ কর্ম দৈবং ব্রীবা উপাসতে ॥৮২॥ 
কর্ম চাত্মহিতং কার্ধ্যং তীক্ষং বা যদি বা মৃছু। 
গ্রস্তেহকর্ণনীলত্ত সদাইনর্ঘৈরকিঞ্চনঃ ॥৮৩| 
তম্মাৎ সর্বং ব্যপোহ্ার্থ, কার্য্য এব পরাক্রমঃ | 
রশি সংত্যজ্য কার্ধ্যমাত্বহিতং ননঃ স। 

ভারতকৌমুদী 
বইতি। অমৃতত্বায় অমবণায় দীর্ঘজীবনলাভােতার্ঘঃ, বল্পতে শক্লোতি 1৮০ 
গথ্যমিতি। মুক্ত। ত্যক্ত', অন্ত থাদতি, ভুঞ্যত ইতি ভোজনং থাণ্তম্|৮১। 
দৈবমিতি। অন্টোন্তসংশরয়াৎ দৈবপুর্ষক[বোতয়াবলম্বন1ৎ। উদীরাণীং মহতাম্, সৎ কর্ম 

গ্রবর্ততে, ক্লীবা হীনবীর্ধয1:1৮২॥ 
কর্মেতি। কার্ধযং কর্তৃব্যম্ গ্রস্ততে আশ্রীয়তে 1৮৩1 
ভক্গাদিতি ॥ ব্যপোহ্ বিহার, অথং বিষয়ম্, কার্ধঃ কর্তব্যঃ, পরাক্রম উদ্মঃ 1৮৪1 

 পুষকারহীন যে কৃষক বির লক্ষণ ন! জানিয়াই নেত্র কর্ষণ করে, দে তাহার 
ফল পায় না ॥৭৯॥ 

তিক্তই হউক বা বযায়ই হউক কিংবা অন্থাহ্ বা সুস্বাহ্ই হউক, যে লোক 
দেহের হিতকর বস্তু গ্রত্যহ ভোজন করে, সে লোক দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করে 1৮০॥ 

যে লোক মোহবশতঃ হিতকর বস্তু পরিত্যাগ কবিয়া» পরিণাম না বুঝিয়া দূষিত 
বস্ত ভোজন করে, সেই পর্য্স্তই তাহার জীবন থাকে ॥৮১। 

দৈব আছে, পুকষকারও রহিযাছে; স্থৃতবাং মহাপুকষেবা সেই ছুইটীকে 
অবলম্বন করিয়াই কার্য কবেন, আর কাগুকষেব! কেবল দৈবেরই উপাসনা 
করে ॥৮২॥ 

কার্ধ্য কষ্টসাধ্যই হউক ব! স্বখসাধ্যই হউক, নিজের হিতজনক হইলে তাহাই 

করিবে; কিন্তু নিষ্ম্্া ও নিঃস্বলোককে অনর্থ আসিয়া সর্বদাই গ্রাস করে 1৮৩ 
অতএব মানুষ সমস্ত বিষয় পবিত্যাগ কবিয়াঃ উদ্ভমই করিতে থাকিবে এবং অন্ত 

সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিযা, নিজের হিতসাধনই করিবে 1৮৪॥ 

পিস সিল পি পিসি 



১৩১৬ মহাভারতে শান্তি-_ 

বিদ্যা শৌধ্যঞচ দাক্ষ্য্চ বলং ধৈধ্য্চ পঞ্চমমূ | 
মিত্রাণি সহজান্যান্বর্তযন্তীহ তৈরুধাঃ ॥৮৫] 
নিবেশনঞ্চ কুপ্যঞ্চ ক্ষেত্রং ভাষ্য সুহৃজ্জনঃ | 

এতান্্যুপহিতান্াঃ সর্বত্র লভতে পুমান্ ৮৬ 

সর্বত্র রমতে প্রীজ্ঞঃ, সর্বত্র চ বিরাজতে | 
ন বিভীবয়তে কশ্চিদূভীষিতো! ন বিভেতি চ ॥৮৭| 

নিত্যং তুদ্ধিমতৌহপ্যর্থস্বল্পকোহপি বিবর্ঘতে | 
দাক্ষ্যেণ কুর্ববতঃ কর্ম সংবমাৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥৮১। 
গৃহন্েহাববদ্ধানাং নবাণামল্পমেধসাম্ । 

সী খাদতি মাংসানি মাঘম!সে গবামিব ॥৮১৯| 

ভারতকৌমুদী 
বি-্ভাতি। দাক্ষ্যং নৈপুণাম। সহঙজানি স্বাভাবিকানি, বর্তয়ন্তি জীবিকাং নির্বধাহয়স্তি ॥৮৫॥ 

নিবেশনমিতি। নিবেশনং গৃহম্। কুপাং স্থবর্ণব্জতাভ্যামচ্থদ্ধনম। উপহিতানি উপধিমিত্রাণি 
তত্তৎ কালে চেষ্টয়! সংগ্রাহথত্বাৎ ॥৮৬া 

সর্বত্রেতি। বমতে মোদতে। বিভীষপনতে ভীতং কর্ত,স্চ্ছিতি 1৮৭1 
নিভ্যমিতি। অর্থো ধনমূ। সংঘমাৎ ব্যযমক্কৌচাৎ, প্রতিতিষ্ঠতি অর্থ; স্থিতিং লভতে 1৮৮| 

ভাব্তভাবদীপঃ 
দোববতী অহং নির্দোষমপি ত্বয। সহ বাঁসং কর্তুং ন শরোমীত্যাহ দৃষ্টানতমুখেন-__যন্তেত্যাদিন! 
॥(৭৬--৮২| অকর্ণাশীল ইতি চ্ছেঘঃ |৮৩। অর্থং কালদৈবন্বভাবাধাম্ ॥৮৪। বলং বৈবাথাম্ 
৮৫। কুপ্যং তাত্র।দি চাদকুপ্যং স্বরণবত্ীদি, উপহিতান্যাপথ মত্র!ণি। ৮৬) বিগ্যাদীনাং ফলানি 
করমেশাহ-সর্বতেতি | কশ্চিত্মিতি শেষ; ॥৮খ। দাগ্যেণ বঙ্দতে সংযমাদ্ধাদ্যসক্ষোচাৎ 

ক্য ৮৯০ এলিট 

মন্বীবা বলেন_ বিস্া বীবত্, কার্ধ্যনৈপুণ্য, শক্তি ও ধৈর্য__এই পাঁচটী 
স্বাভাবিক মিত্র। বুদ্ধিমান লোবেবা সেইগুলিদ্বাবাই জীবিবানিবর্বাহ কৰেন ॥৮৫1 

আব গৃহ, বর্ণ ও বৌপ্য ভিন্ন অন্য দ্রব্য, ভূমি, ভার্ধ্যা ও বন্ধুজজন__-এই পাঁচটা 
অস্বাভাবিক মিত্র। মানুষ এগুলি সর্বত্রই লাভ কবিযা থাকে ।৮৩| 

বুদ্ধিমান লোক সর্বত্রই আনন্দ অনুভব করেন, সর্বত্রই গৌববান্বিত হন এবং 
কেহই তাহার ভয় উৎপাদন কবে না বা! কবিলেও তিনি ভীত হন না ।৮৭। 

বুদ্ধিমান্ লোক সর্বদা বিবেচনাপূর্বক কার্ধ্য কবিতে থাকিলে, তাহাব ধন অল্প 
হইলেও তাহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তিনি ব্যয়সহ্থোচ কবিলে তাঁহার সে ধন 
থাকিষাই যায় ।৮৮া 

৮৯) ুস্বী খা্দতি মাংসানি মাধমাং সেগবা ইব-_বন্ বর্দ নি। লহ 
শপ শশি শ্পপলি 



পর্বণি পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ । ১৩২৭ 

গৃহং ক্ষেত্রাণি মিত্রাণি স্বদেশ ইতি চাঁপরে। 
ইত্যেবমবসীদস্তি নর বুদ্ধিবিপর্ধযয়ে ॥৯০| 
উৎপতেৎ সহজান্দেশাদ্যা ধিদুর্ভিক্ষপীড়িতাৎ | 
অন্যাত্র বস্তং গচ্ছেঘ! বসেছ। নিত্য মানিতঃ |৯১| 
তন্মাদন্যত্র যাস্তামি বস্তুং নাহমিহোৎসহে। 
কৃতমেতদনারধ্যং মে তব পুত্রে চ পার্থিব 1|৯২| 

ভারতকৌমুদী 
বুদ্ধিমতোইবস্থামভিধাব নিবুদ্ধেববস্থ।মভিধত্তে গৃহোতি | কৃস্রী শ্রেচ্ছনারী, মাঘমাসে গব 

ধেনুনামিব, কুনী ছুধ্ধা ভার্ধ 1, গৃহন্নেহাববদ্ধীনাম্ অল্পমেধসাঁম্ অরবুদ্ধীনাম্, নবাণীম, মাংসানি 
থাদতীব, সর্বদা কট্বাক্যাদিন নিতবাঁমের সম্তাপং জনয়তীতার্ঘ:। ভীষণশীতপ্রধানে হি মাঘমাদে 
গ্রায়েণানেহপি সুস্বাতৃতয়। খান্ভানি যাঁংসানি খাদস্তি, ঘ্রেস্ছনাধ্যস্ত বাহুগ্যেন থোমাংসান্রের খাদ- 
্তীতি প্রত্যক্ষদিন্ধ এবারোঁইিভিহিতঃ। এতেন 'মাঁঘমাং সেগব। ইব” ইতি পঠিমঙগীকৃত্য মানাং 
কর্কটীম্, সেগবাস্তদপত্যাঁনি ইতি নীলকণ্ঠেন যদ্ব্য।খ্যাতং তত্প্রমাণাভাবাঁৎ পবিহেয়ম্॥৮৯ 

গৃহমিতি। অপরে বুদ্ধিমন্তো হপি বুদ্ধেবিপর্যাষে শ্বগৃহাদো ন্নেহাতিবেকেণ বিলোপে অবসীদস্তি 
ধনীর্জনাগ্ভাবেন স্বগৃহ এব তিঠন্তঃ ক্লেশমন্ভবস্তীত্যর্থঃ ॥৯০। 

উৎপাতে কিং কর্তধ্যমিত্যাহ উৎপতেদিতি। উৎপতেৎ উৎপত্তে তুর ব্র্েং, সহজাৎ 
হবকীয়াৎ। বন্ুং চিবায় স্থাতুম্, নিত্যমানিতঃ শ্বদেশীখৈঃ। শ্বদেনীয়ানামাগ্রহাতিবেবেণ সাঁবধান- 
তষ৷ বসেছ্েতি ভাবঃ |৯১॥ 

ইদানীং পুজনী স্ব র্ভবামাহ তন্মাদিতি। তন্মাৎ ত্বৎগীভনাশঙ্কাবশাৎ। অনার্ধ্ম্ অসজ্জনো- 

চিন কার্ধাম্, মে ময! 1৯২ 
ভাবতভাবদীপঃ 

গ্রতিতিষ্ঠতি প্রতিষ্ঠাং স্থিতিমেব গচ্ছতি বর্দত ইত্যর্থ। ॥পণ| বলহীনস্থাবস্থামাহ্-_গৃহেতি। 

খাদতি হ্বাপবাধৈস্তং সন্তাপচতি শুষং কবৌতি। মাঘমাং কর্কটীং সেগবান্তদপতানি কর্কট্যা নশহেতু- 

পক্ষান্তবে অগ্পবুদ্ধি লোক গৃহস্সেহে আবদ্ধ হইয৷ পডিলে, মেচ্ছস্ত্রী যেমন মাঘমাসে 

প্রায়ই গোমাংস খায, সেইবপ তাহা কুভার্ধ্যা প্রাযই তাহাব মাংস খাইয়! থাকে 
( সর্বদা! কটুবাক্যদ্বাব! তাহাকে যাতনা! দিতে থাকে )৮৯| 

অন্থ বুদ্ধিমান লোকেবাও বুদ্ধিব বিপর্ধ্যঘ ঘটিলে “আমাৰ গৃহ, আমাৰ ন্ষেত্ 

আমার মিত্র ও আমাব দেশ? এইবণ ভাবিযা ( দেশেই থাকিষ! ) দাবিত্র্যেব যাতনায 

অবসন্ন হইযা থাকেন ॥৯০॥ 
অতএব নিজ্েব দেশ বোগে ৷ দুর্ভিক্ষে গীড়িত হইলে, তথ হইতে কিছুকালেব 

জন্য সত্বর চলিয1 যাইবে কিংবা! চিবকালেব জন্যই অন্যত্র বাস কবিবাব নিমিত্ত গমন 

কবিবে ; আব দেশবাসীবা! গৌবব কবিা। সর্বদা বাখিতে চাহিলে, সাবধানে সেই 

দেশেই থাকিবে ॥৯১1 



১৩২৮ মহাভারতে শাস্তি - 

কুভার্য্যাঞ্চ কুপুত্র্চ কুরাজানং কুসৌহদমূ। 
কুসম্বন্ধং কুদেশঞচ দুরতঃ পরিবর্য়েৎ |৯৩| 
কুপুত্রে নাস্তি বিশ্বানঃ কুভার্যায়াং কুতো রতিঃ। 

কুরাজ্যে নির্বৃতির্াস্তি কুদেশে নান্তি জীবিকা 1৯৪|| 
কুমিত্রে সঙ্গতির্নান্তি নিত্যমস্থিরসৌহুদে | . 
অবমানঃ কুমন্বন্ধে ভবত্যর্থবিপর্য্যয়ে 1৯৫। 
সা ভার্ধ্য! বা! প্রিয়ং ব্রতে স পুত্রো ষত্র নির্বৃতিঃ | 
তন্মিত্রং ষত্র বিশ্বাস স দেশো! যত্র জীব্যতে ৯৬ 

যত্র নাস্তি বলাৎকারঃ স রাজা তীব্রশাসনঃ | 
সদৈব নাস্তি ভীরেব দরিদ্রং যে বুভূষতি 1৯৭ 

পপ পাশ শপ পা ৩ পাপা পল শী শেপ 

ভারতকৌমুদী 
উক্তার্থে কারণাস্তবমপ্যাহ কুভার্ধামিতি। পুত্রশোকেন দুূিতচিত্ততযা তবমিদানীং কুৎমিতো 

রাঁজৈবাসীতি ভাঁবঃ ॥৯৩| 
কুপুত্র ইতি। নির্বৃতিঃ সখম্। ইদানীং কুবাজাধীনত্বাৎ কুবাজ্যমেবেদমিত্যাশরঃ 1৯৪) 
কুমিত্র ইতি। স্গতিঃ সম্মেলনম। অথবিপর্ধায়ে ধনক্ষয়ে |৯৫ 
সেভি। নিরৃতিঃ সুখমূ। জীবাতে জীবিকা নির্বাহোপযোগিধনং লভ্যতে 1৯৬] 

অতএব বাজ! আগি আব এখানে থাকিতে ইচ্ছা কবি না, বাস করিবার জন্ত 
অন্থাত্রই যাইব | কাবণ আমি আপনাব পুত্রেব উপবে এটা অসজ্জনোঁচিত কার্ধ্যই 
কবিয়া ফেলিয়াছি 1৯২। 

কেননা, কুভার্য্যা, কুপুত্র, কুবাজা, কুবন্ধ, কুসঘহ্ধ ও কুদেশ দূর হইতেই পরিত্যাগ 
কবিবে 1৯৩। 

যেহেতু, কুপুত্রে বিশ্বাস থাকে না, কুভার্ষ্যায় বতি হইতে পাবে না, কুবাজ্ে শান্তি 
থাকে না এবং কুদেশে জীবিকানির্বাহ হয় না ॥৯৪॥ 

কুমিত্রের সহিত সৌহার্দ্য স্থায়ী হয না; স্ুতবাং তাহাব সহিত সর্বদা সন্মেলনও 
হইতে পাবে না এবং ধন নষ্ট হইলে কুস্বন্ধে অপমানই হইয়! থাকে 1৯৫1 

যে প্রিযবাক্য বলে, সে-ই ভাধ্যা, যাহাতে সুখশাস্তি হয়, সে-ই পুত্র, যাহার উপবে 
বিশ্বাস কব! যায়, সে-ই মিত্র এবং যেখানে জীবিকানির্বাহ হইতে পাবে, সে-ই 
দেশ ॥৯৬।। 

(৯৭) * ভীবেব নাস্তি সন্ধে দবিদ্রং যে! বুভূষত্তে__ব বন্ধ নি। 
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ভার্য্যা দেশোহ্থ মিত্রাণি পুত্রসন্বদ্ধিবান্ধবাঃ | 
এতে সর্ব গুণবতি ধর্দনেত্রে মহীপতৌ |৯৮॥ 
অধর্থজ্ঞন্ত বিলয়ং প্রজ। গচ্ছস্তি নিগ্রহাঁু। 
রাজা মৃলং ত্রিবর্গন্ত ব্বপ্রমতোহনুপালয়েৎ |৯৯॥ 
বলিষড় ভাগমুদ্ধত্য বলিং সমুপযোজয়েৎ | 
ন রক্ষতি প্রজাঃ সম্যগষঃ স পার্ধিবতন্করঃ ॥১০০| 

ভাবতকৌমুদী 
যত্রেতি। যন্ত্র বাজনি, বলাংকাবে! বলেন প্রঞ্জাপীডনং নাঁস্তিঃ তত্র সদৈব ভীরেব নাস্তি, যণ্চ 

রাজা দবিদ্রং জনম; বুভূষতি ভবিতুং পালনেন প্রাপ্ত,মিচ্ছতি, তীব্রশাননোহপি স এব বাজ! 1৯৭ 

ভার্ধোতি। মহীপতৌ রাজনি, গুণবতি দয়াদাক্ষিণ্যাদিমতি, ধর্মস্ত নেতা গ্রাঁপযিতেতি ধর্ম 
নেত্রস্তন্মি্চ মতি, এতে ভা দয়: সর্বেহশি গুপবন্তে। ভবস্তীত শেষঃ, বাঁ্রশালনভয়ারদিতি 

ভাবঃ 1৯৮॥ 

অধর্ম্বোতি। অধর্জঞন্ত বাজ্রঃ প্রজ। নিগ্রহাৎ পীড়নাৎ বিলয়ং গচ্ছন্তি। যেন হি ত্রিবর্্ত 
গ্রজীধর্মাথকামানাং রাজৈব মুলং কাবণঘ্। অতএব ঝাজ। শ্বগ্রমত্তঃ স্ুতবাঁং সাবধান সন্ প্রজা 
অনুপালয়ে ॥৯৭। 

বলিষিতি। ধো রাজা, বলীনাঁং শস্তাদীনাং বডভগমুদ্ধূত্য আনীয়, বলিং শ্বভোগ্যং সমুপ- 
যৌজয়েৎ কুর্ঘ্যাৎ$ অথ চ প্র্জাঃ সমাক্ ন বক্ষতি, স পার্থিবেু রাজন তক্করঃ, ত্বভোগাঁয়ৈব 
পবদ্রব্যহরণাৎ ॥১০০। 

ভাবতভাবদীপঃ 

গর্ভ এবেতি প্রসিদ্ধম্|৮০। নির্ৈর্ধান্তাহ__গৃহমিতি 1,৯০-_৯১| মে ময় ॥৯২--৯৬|| যত্রেতি। 
বন্র দেশে বলাৎকাবে! নাস্তি তত্র ভীবেব নাস্তি যো বাজ! দবিদ্রং জনং বুভূষতি পালয়িতৃমিচ্ছতি 

ম এব তেন সহ পাল্যপাঁনকভাবলক্ষণঃ সম্বন্ধ ইতি যোক্যয্1'৯৭ ধর্শানেত্রো ধর্মনেতা 1৯৮॥ 

নিগ্রহাদদীরপাৎ ন তু হ্েচ্ছয়া, স্বপ্রমন্ত: স্থৃতবামপ্রমতঃ 11৯৯ সমুপযোজয়েন্ক্ষয়েৎখ অথ চন 

ঘিনি বলপূর্বক প্রজ্বাপীভন কবেন ন! এবং দরি্র ব্যক্তিকে পাঁলন কবিবাব ইচ্ছ। 
করেন, তীব্রশামন কবিলেও তিনিই বাঁজা! এবং তাহ! হইতে কখনও ভয হয় 
না।1৯৭॥ 

বাজ! গুণবান্ ও ধর্মেঘ পবিচালক হইলে ভার্য্যা, দেশ, মিত্র, পুত্র, সন্বস্ধী ও 

বন্ধুর্গ__এই সমস্তই গুণবান্ হইঘা থাকে ॥৯৮। 
আর বাজ অধার্ম্মিক হইলে, তাঁহাব গীড়নে প্রজাবা লয পাষ। কাঁবণ, রাজাই 

প্রজাগণেৰ ধর্ম, অর্থ ও কামেব মূল ; ন্ুৃতবাং বাঁজা অত্যন্ত সাবধান হইয়। প্রজা- 
পালন করিবেন ॥৯৯॥ 

১৬৭ 



১৩৩০ মহাভারতে শান্তি. 

দত্বাহভয়ং যঃ স্বয়মেব রাজ! ন তৎ প্রমাণং কুরুতেহর্থলোভাৎ । 

স সর্ববলোকাদুপলভ্য পাপং দোহধর্মবুদ্ধিরনিরয়ং প্রয়াতি ॥১০১| 

দত্বাভয়ং স্বয্ং রাজ। প্রমাণং কুরুতে যদি | 

দ সর্বং সুখমাপ্মোতি প্রজা ধর্দেণ পালয়ন্ ॥১০২।॥ 
মাতা পিতা গুরুর্গোণ্ড! বহ্ির্বৈশ্রবণো যমঃ। 
সপ্ত রাজ্ঞে। গুণানেতান্ মনুরাহ প্রজাপতিঃ ॥১০৩| 

পিতা হি রাজা! রাষ্্রন্ত প্রজানাং যোহনুকম্পনঃ | 

তন্মিন্িথ্যাবিনীতে। হি তির্ধ্যগ গচ্ছতি মানবঃ ॥১০৪|| 
সানা লাল পপি পা পাপী লী আপি | সস উপাসাস্টপাসটি ৬ 

ভারতকৌমুদী 
দত্বেতি। যো রাজা, শ্বয়মেব প্রজান্থ দুর্তিক্ষাদৌ অভয়ং দত্ত, পবঞ্চ অর্থলোভাং 

ধনবঙ্গপৌঁৎকটেচ্ছাবশাঁৎ তদভয়দানং প্রমাণং সত্যং ন কুরুতে স বাজ! অধর্শবুদ্ধিঃ প্রখ্যায়তে। 

কিঞ্চ স রাজা, সর্বলোঁকাঁৎ পাঁপমুপলভ্য নিবয়ং প্রয়াতি। তদ্ধনং গৃহীত্বাপি তছুপকাঝা- 

করণাৎ॥১০১॥ 
দত্বেতি। গ্রমাণং তদভর়দানং সত্যম্ ॥১০২। 

মাঁতেতি। মাতৃগুণঃ প্রান নেহঃ, পিতুগুণঃ শিক্ষাদানম্, গুরোগুণঃ সহুপদেশ* গোপ্ড। 

রক্ষিতা তদ্গুণো৷ ভয়নিবাবণম্, বহেরুণন্তেজঃপ্রকাশঃ, বৈশ্রবণো কুবেবঃ, তদ্গুণো ধনার্পণেন 
দারিদ্র/মোচনম্, যমন্তয গুণশ্চ ভ্াাঁষ্যো দণ্ডঃ 1১০৩| 

এবাং দ্বাতিমতান্ গুণানাহ স্বধমেব ভ্রিডিঃ| পিতেতি। অন্কম্পনে| দয়াকর্তা। মিথ্যা" 
বিনীতো মিথ্যাবিনয় প্রদর্শক, তির্ধযক্ তির্যযগ যোনিম্ 1১০৪1 
শশা শশী লী” স্পা পাকশী শীট টা পাশা াাস্পশশ্্প্পীাপা শীল 

যে ঝাঁজ৷ প্রজাদেব নিকট হইতে শস্তপ্রভৃতিব ছয়ভাগেব একভাগ গ্রহণ 
করিযা, তাহ! নিজেই ভোগ কবেন, অথ চ সমীচনভাবে প্রজাবক্ষা করেন না, তিনি 
রাজাদের মধ্যে চোব ॥১০০॥ 

যে বাঁজ! নিজেই ছূর্ভিক্ষপ্রভূতিব সময়ে প্রজাবর্গীকে অভয়দান কবিয়া, পরে ধন- 
রক্ষার ইচ্ছায সে অভয়দান সত্য কবেন না, সেই বাঁজ। অধর্মবুদ্ধি বলিরা প্রসিদ্ধ 
হন এবং তিনি সকল প্রজা! হইতে পাপ গ্রহণ কবিযা, পবিশেষে নরকে গমন 
কবেন।১০১॥ 

বাজ! নিজে প্রজাবর্গকে অভয় দান কবিযা, তাহ! যদ্দি সত্য করেন, তাহ! হইলে 
অন ধন্মানুসাবে প্রজা পালন কবিতে থাকিয়া, সর্ধ্বপ্রকাব সুখ লাভ কবেন 1১০২ 

প্রজাপতি মন্থ বলেন-_-মাতা, পিতা, গুক, বক্গক, অগ্নি, কুবেব ও যম_এই 
সাতজনেব গুণ একমাত্র বাজাতে থাকে ॥১০৩| 

চপ ্িপ্িও ি সসস্িতি পাস 



পর্ববণি পঞ্চত্রংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৩৩১ 

সন্তাবয়তি মাতেব দীনমপুযুপপদ্ভাতে । 
দহত্যমিরিবানিষটান্ যময়মসতো যমঃ ॥১০৫। 
ইঞ্টেু বিস্বজনর্থান্ কৃবের ইব কামদঃ। 
গুরুর্ধন্দোপদেশেন গোণ্ড| চ পরিপালনাৎ ॥১০৬| 

যন্ত রগ্য়তে রাঁজা পৌরজানপদান্ গুপৈঃ | 
ন তশ্ত ভ্রশ্টাতে রাজ্যং গুণধরন্্দানুপালনাৎ ॥১০৭| 
ষঃ সম্যব্প্রতিগৃঙ্থাতি পৌরজানপদার্চনমূ। 
স সুখং প্রেক্ষতে রাজ ইহ লোকে পরত্র চ ॥১০৮1 
নিত্যোদিগ্রাঃ প্রজ। যন্ত করভারপ্রগীড়িতাঃ | 

অনর্থৈবিপ্রলুপ্যস্তে স গচ্ছতি পরাভবম্ ॥১০৯॥ 

ভাবতকৌমুদী 
মমিতি। সন্তান্যতি পালয়তিঃ উপপন্চতে আদবেণ গৃহাতি। অসতে! জনান্ যমর়ন্ 

নতার্ঘং বধ,ন্ যম ইৰ ভবতি ॥১০৫। 
ইঞ্টেঘিতি। বিস্বজন্ বিতবন্। সর্বত্র রা'জতি সমবন্ধঃ 1১০৬] 
যইতি। গুৈরযাদাক্ষিণ্যাদিভিঃ ॥১০৭] 
ধইতি। গ্রতিগৃহাতি অঙগীকবোতি। পরত্র চ লোকে 1১০৮1 
নিত্যেতি। অনর্থৈহিক্ষাছ্াৎপাতৈঃ, বিপ্রলুপান্তে সর্ব! লয়ং গচ্ছস্তি, সরাজ1॥১০৯। 

কাবণ, যিনি প্রজ্াবর্গে প্রতি দয় কবেন, সেই রাজা বাজ্যের পিতা । তাহার 
প্রতি যে মানুষ মিথ্যা বিনয় প্রকাশ করে, সে পরজন্মে ভির্য্যগ.যোনিতে জন্মগ্রহণ 
করে ॥১০৪1 

রাজা মাতার স্তায় প্রজাকে পালন করেন,দীন ব্যনক্তিকেও আদরপু্ব্বক গ্রহণ 
করেন, অগ্নির ন্তাষ অনিষ্ট বিনষ্ট কৰেন এবং যমেব ম্যাষ অসজ্জনের দণ্ড বিধান 

করেন ॥১০৫॥ 
এবং রাজ। কুবেবেৰ ন্যায় অর্থ বিতবণ করিয়া, প্রিষ ব্যক্তিগণের কামন! পুরণ 

কবেন, গুকব ন্যাষ ধর্মোপদেশ দিয়া থাকেন এবং পবিপালন করায় রক্ষক হন ॥১০৬॥ 

যে বাজ! আপনগুণে পুববামিগণ ও দেশবাসিগণকে সন্তুষ্ট করেন, গুণ ও ধর্ম 

প|লন কবাধ তভীঁহাব বাঙ্গ্য হত্তচ্যুত হয না ॥১০৭ 

যিনি পুববাঁসিগণ ও দেশবাসিগণেব সেবা করেন, সেই রাজা ইহলোকে ও 
পবলোকে সর্বপ্রকাব স্থখভোগ কবিষা থাকেন ॥১০৮] 

(১০৬) অত্র পুস্তকতেদাদেব পাঠভেদঃ। 



১৩৩২ গহাভারতে 

প্রজা যস্ত বিবর্ধন্তে সরশীব মহোণুপলমূ। 

স সর্বফলভাগ রাজা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥১১৭। 
বলিন! বিগ্রহে। রাজন্ ! ন কদাচিৎ প্রশস্ততে। 

ববলিন! বিগ্রহে। যস্ত কুতে। রাজ্যং কৃতঃ সুখম্ ॥১১১। 

ভীম্ম উবাচ। 
সৈবযুক্ত। শরুনিকা ব্র্মদ্তং নরাধিপ || 

রাঁজানং সমনুজ্ঞাপ্য জগামাভীপ্নিতাং দিশম্ ॥১১২॥ 

এতত্তে ব্রন্মাদতন্ত পৃজন্যা সহ ভাঁষিতমৃ। 
ময়ো্তং নৃর্পতিশ্রেষ্ঠ 1 কিমন্থচ্ছোতুমিচ্ছসি |১১৩। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতদাহজ্ত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি 
আপদর্দে ব্রদ্মদতপুজন্তোঃ সংবাদে পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ |০| * 

লা শির পিপি পি বিতর তল শত পাবা 

প্রজ! ইতি। মহোৎপলং পদ্মম্॥১১০1 
বলিনেতি। বঙ্গিনা শক্রণা সহ ॥১১১ 
সেতি। শকুনিক! পক্ষিণী। সমনুক্ঞাপ্য গমনাহুদতিং কারযিত্বা ॥১১২| 
এতদদিতি। পৃজন্য! তদাখায়! পক্ষিণ্য। ॥১১৩| 
ইতি মহাঁমহোপাধ্যায়-ভারতাচার্-শ্ীগরিদাসসিদ্ধান্বাগীণভট্রাচাধ্যবিরচিতায়াং যহাঁভাবত- 

দীকারাং ভারতকৌমুদীসমাখায়াং শাস্তিপর্বণি পঞ্চজিংশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ |ণা 
ভারতভাবদীপঃ 

রক্ষতি ॥৯৪০] অভয়মিতি চ্ছেদঃ ॥১০১--১০৪॥ সম্ভাঁবয়তি ইঞ্টং চিন্তয়তি, উপপণ্তে পালয়তি ॥১০৫--*১১৩| 
. ইতি শাসতিপর্করণি নৈকষ্ঠীয়ে ভাবতভাবদীপে আপঘার্শে পঞ্চনিংশদধিকশততমোধধ্যায় ॥+৩৫| 

যে রাজার প্রজাবা সর্বদা উদিগ্ন থাকে, কবভাবে প্রগীড়িত হয় এবং নানা উৎ- 
পাতে লয় গাইতে থাকে, সেই বাজা পরাভব প্রাপ্ত হন ॥১০৯॥ 

আর জলাশয়ে পদ্দের স্যায যে বাজাব প্রজার! বৃদ্ধি পাইতে থাকে, সেই বাজা 
ইহলোকে সর্বপ্রকার ফল প্রাপ্ত হন এবং মৃত্যুব পৰে স্বর্গে গ্রমন করেন 1১১০ 

রাজ! বলবানেব সহিত কলহ করা কখনও প্রশস্ত নহে। কাবণ, বলবানেব 
সহিত ধাহাব কলহ চলিতে থাকে, সেই বাজাব রাজ্যই ব! কি করিয়া থাকে, সুখই 
বা কি করিয়! হয়? ॥১৩১! 
_ ভীগ্ম বলিলেন_-“নবনাথ ! সেই পক্গিণী ক্রন্ধদত্তবাজাকে এইবপ বলিয়া এবং 
তাহাব অনুমতি লইয়! 'অভীষ্টদিকে গমন কবিল 1১১২। বি 

২১ -২৭4১০০৯ ঞ* ** একোনচত্বাবিংশদধিকশততমোহধ্যাযি*--পি বঙ্গ বর্দ নি। 



বট ত্রিংশদধিকশততমোহিধ্যায়ঃ। 
_8%2_ 

যুধিষ্ঠির উবাচ। 
যুগক্ষয়া পরিক্ষীণে ধর্মে লোকে চ ভারত !| 
দস্তুভিঃ পভ্যমানে চ কথং স্থেয়ং পিতামহ ! ॥১| 

'ভীন্ম উবাচ। 
অত্র তে বর্তয়িষ্যাষি নীতিমাপৎস্থ ভারত || 
উৎস্থজ্যাপ ষবণাং কালে যথা বর্ভেত ভূমিপঃ ॥২| 
অন্রাপুযুদাহরস্তীমমিতিহাসং পুরাতনমূ | 
ভারদাজস্ত সংবাঁদং রাজ্ঞঃ শত্রগ্জয়স্ত চ | 

ভারতকৌমুদী 
বুগেতি। যুগক্ষয়া্ৎ সত্যত্রেতাঘাঁপরাণামতিক্রমাং। কলিধুগমাগতমিত্যবগমাৎ প্রশ্নোহয়- 

মুপপন্ততে ॥১॥ 

অত্রেঠি। বর্গিস্যামি উপস্থাপযিষ্যামি বক্ষ্যামীত্যথঃ| দ্বণাং দয়াম্। “জুগুগ্াাঁককণে দ্বণে 
ইত্যমরঃ 1২1 

অত্রেতি। ভারঘবাজন্ত ভরঘাজগোত্রস্ত কণিকম্ত। অতএবাধ্যায়শেবে বক্ষ্যতি-__কণিকোঁপদেশ 

ইতি। সংবাদং সংলাপাত্বুকম্ ॥৩| 
এম এস কাপাসসছিত াি ভা 

কথোপকথনের বিষধ বলিলাম, এখন আব কি শুনিতে ইচ্ছা কর” ॥১১৩। 

যুধিষ্টিব বলিলেন--গভবতনন্বন | পিতামহ! সত্য, ব্রেতা ও দ্বাপবধুগ্ন অতীত 
হওয়ায় ধর্ম পবিক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, লোকসকলও দস্থ্যগণকর্তুক গীভিত হইতেছে, 
এমন সময়ে কি কবিয়া থাক! যাইবে ? ॥১। 

ভীগ্ম বলিলেন-_-“ভরতনন্দন ! এই সমষে বাজ! দয়া পবিত্যাগ কবিয়াও যেভাবে 
চলিবেন, সেই আপৎকালেব নীতি এখন আমি তোমাৰ নিকট রলিতেছি ॥২॥ 

মনহ্বীরা এই বিষষেও ভাবদ্বাজ কণিক ও শক্রগ্রযরাজাব সংবাদবপ এই প্রাচীন 
বৃত্তান্তের উল্লেখ কবিয়া থাকেন।৩1 



১৩৩৪ মহাভারতে শান্তি-- 

রাজা শত্রুগুয়ে। নাম সৌবীরেধু মহারথঃ | 
ভারদ্বাজমুপাগম্য পপ্রচ্ছার্থবিনিশ্চয়মূ ॥৪| 
অলব্বস্ত কথং লিগ্ন। লব্ধং কেন বিবর্ঘতে | 
বর্দিতং পাল্যতে কেন পালিত: প্রণয়েৎ কথম্ ॥৫॥ 
তন্মৈ বিনিশ্চিতার্থায় পরিপৃষ্টৌহ্থনিশ্চয়ম্। 
উবাচ ত্রান্মণো বাক্যমিদং হেতুমদুতমম্ ॥৬| 
নিত্যমুদ্ধাতদঃ স্যান্লিত্যং বিবৃতপৌরুষঃ| 
অচ্ছি্রশ্ছিদ্রদশী চ পবেষাং বিবরানুগঃ ॥৭| 
নিত্যমুগ্যতদগুস্ত ভূশমুদ্বিজতে নরঃ | 

তম্মা সর্বাণি ভূতানি দণ্ডেনৈব প্রসাধয়েৎ |৮| 

ভাবতকৌমুদী 
রাজেতি। সৌবীরেষু তদাখ্যদেশে | অর্থবিনিশ্চয়ং কর্তব্যনির্ধারণম্॥৪ 
অলবস্তেতি। অনন্বস্ত দ্রব্যস্য | প্রণযেৎ নিযোজয়েখ ৫ 
তন্ম/ ইতি। বিনিশ্চিতঃ অর্থ: প্রশ্নো যেন তন্বৈ। ব্রাঙ্ণো ভরদাজ: 1৬ 
রাজ্ঞ। বিষর্বাস্তরে পৃষ্টেইপি তন্ত হিতায়ৈব বিষয়ান্তরমপ্যাহ নিত্যমিতি। উদ্ভতঃ সঙ্জিতো 

দঃ সৈল্কং যন্ত সঃ, বিবৃতং পৌকুঘং পুরুষকারো যেন সঃ| ব্বিরমগচ্ছতি প্রবিশতীতি সঃ 1৭ 
নিত্যমিতি। ভূতানি প্রাণিনঃ, প্রসাধয়েৎ আঁয়নীকুধ্যাৎ ।৮॥ 

সৌবীবদেশে শক্রঞ্জযনামে এক সহারথ রাজা ছিলেন। তিনি একদা মহর্ষি 
ভাবছাজ কণিকের নিকটে উপস্থিত হইয়! কর্তব্যনিদ্ধীরণের বিষয় জিদ্ঞাস! করিয়া- 
ছিলেন--॥8॥ 

'অলন্ দ্রব্য কি প্রকারে লাভ কবা যায, লন্ধ দ্রব্যই বা কি ভাবে বৃদ্ধি পায়, 
বন্ধিত দ্রব্যই বা কোন্ভাবে রক্ষিত হইতে পারে এবং বক্ষিত দ্রব্যই বা কোন্রূপে 
নিয়োগ করা উচিত” ॥৫॥ 

শক্রপ্রযরাজ। প্রশ্ন কবা! নিশ্চয় কবিয়! কর্তব্যনির্ধাবণেব বিষয় প্রশ্ন করিলে, 
ভাবদাজ কণিক এই যুক্তিযুক্ত উত্তম বাক্য বলিলেন-_£1। 

বাজা সর্বদাই সৈশ্যগণকে সজ্জিত বাখিবেন, সর্বদা পুকষকাৰ প্রকাশ করিবেন, 
নিজেব কোন ছিদ্র ন হয়, এমন ভাবে চলিবেন, শক্রপক্ষের ছিদ্র অন্বেষণ করিবেন 
এবং ছিন্্র পাইলে, তাহাতে প্রবিষ্ট হইবেন ॥৭॥ 

সর্বদা সৈম্তগণকে সঙ্িত বাখিলে, মানুষ অত্যন্ত ভয় করে। অতএব রাজা 
সৈশ্তদ্বারাই সকল প্রাণীকে আয় কবিবেন ৮] 



পর্ববণি ধট ত্রিংশর্দধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৩৩৫ 

এবং দণ্ডং প্রশংসন্তি পণ্ডিতান্তত্বদর্শিনঃ | 

তস্মাচ্চতুষ্য়ে তক্মিন্ গ্রধানো দণ্ড উচ্যতে ॥৯॥ 
ছিমমূলে ত্বধিষ্ঠানে সর্ব্বেষাং জীবনং হুতমৃ। 
কথং হি শাখান্তিষ্ঠেযুশ্ছিমমূলে বনস্পতৌ ১০| 
মূলমেবাদিতশ্ছিন্দ্যাৎ পরপক্ষম্ত পণ্ডিতঃ | 

তত: স্হায়ান্ পক্ষঞ্চ মূলমেবানুসাধয়েৎ ॥১১| 

নুমন্ত্িতং সুবিক্রান্তং নুযুদ্ধং সুপলায়িতম্ | 
আপদাগমকাঁলে তু কুব্বাঁত ন বিচাবয়ে ॥১২। 
বাঙমান্রেণ বিনীতঃ স্যাদ্ধদয়েন যথা! ক্ষুরঃ। 

্ষপূর্ববাতিভাষী চ কামক্রোধৌ বিবর্জভয়েৎ |১৩ 
সপত্বহিতে কার্যে কৃত্বা সন্ধিং ন বিশ্বসেৎ। 

অপক্রামেততঃ শীঘ্্রং কৃতকার্ষ্যে। বিচক্ষণ |১৪। 

ভারতকৌমুদী 
এবমিতি। চতুষ্যে সাম-দান-ভেদ-দগুরূপোপায়িতুষ্টয়মধ্যে না 
কথমুদ্ি্ধত ইত্যাহ ছিন্গেতি। অধিষ্ঠানে আশ্রয়ে, ছিম্ং মূলং যন্ত তম্মিন্ সতি, সর্কোষা- 

মেব' জীবনং হতং স্ত1ৎ॥১০। 
মূলমিতি। মুলং প্রধানম্। অনুসীধয়েৎ অন্ুগময়েৎ ১১। 

শ্বিতি। অত্র ক্তপ্রত্যয়া ভাবে ॥১২ 

বাগিতি। বিনীতে| বিনরী, ক্ষুরে৷ বথা। তথ৷ তীক্ষঃ। শ্ক্কপূর্ববাভিভাষী কোমলতাপূর্ববক- 
বক্তা 1১৩ রিনা 

তত্বর্শা পণ্ডিতের! এইভাবে দণ্ডেব প্রশংসা কবেন ; সেই জন্তাই সাম, দ্বান, 
ভেদ ও দণ্ত__এই চারিটা উপায়ে মধ্যেই দণ্ডকে প্রধান বলা হয় ॥৯॥ 

আয়ে মূল চ্ছেদন কবিলে, সকলেবই জীবন নিহত হয়। বৃক্ষেব মূল চ্ছেদন 
কৰিলে, তাহাব শাখা কি কবিয়া থাকিতে পাবে ?॥১০॥ 

অতএব বুদ্ধিমান লোক গুথমে বিপক্ষের মূলই ছেদন করিবেন, তাহাব পব 
তাহাব সহায় ও পক্ষপাতী লোকদিগকে সেই মূলেবই অন্ুসবণ কবাইবেন ॥১১। 

বিপদ্ আসিয়। পড়িলে রাজ। উত্তম পরামর্শ, গুকতব বিক্রম, তীব্র যুদ্ধ ও অবস্থা 

বিশেষে সুন্ববভাবে পলাষন কবিবেন, ইহাঁতে কৌন বিবেচনা! কবিবেন না ॥১২| 

মুখে বিনয়ী হইবেন, মনে ক্ষুবের স্যাষ তীক্ষ থাঁকিবেন, প্রথমে কোমল বাক্য 

বলিবেন এবং কাম ও ক্রোধ পবিত্যাগ কবিবেন ॥১৩| 

(১২) ' আপদাম্পদকালেন--পি বঙ্গ বন্ধ। 

শপ 

স্পপ্পাাসপ পাপ 



১৩৬৬ মহাভারতে শাস্তি 

শত্রঞ্চ মিত্ররূপেণ সান্তবেনৈবাভিসাস্্য়েৎ | 
নিত্যশশ্চো দ্বিজেতন্মাৎ সর্পাদেশগতাদিব ॥১৫| 
যন্ত বুদ্ধিং পরিভবেতমতীতেন সাস্তবয়েৎ | 
অনাগতেন দুশরজ্ঞং প্রত্যুৎপন্নেন পণ্ডিতষূ ॥১৬| 
অঞ্জলিং শপথং সাস্তৃং শিরসা পাঁদবন্বনমূ | 

অশ্জপ্রপাতনক্ষৈৰ কর্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥১৭॥ 
বহেদমিত্রং স্বন্ষেন যাব কালিম্তয পর্য্যয়ঃ | 

প্রাপ্তকালস্ত বিজ্ঞায় ভিন্ব্যাদৃঘটমিবাশ্মনি 1১৮॥ 
মুহূর্তমপি রাজেন্দ্র ! তিন্টুকালাতবজ্জ্বলেৎ | 
ন তুষামিরিবানর্চিধুগায়েত চিরং নরঃ |১৯| 

ভাবতকৌমুদী 
সপত্রেতি। সপত্বপহিতে শত্রণা সহ নিষ্পান্যে। ততো! বিবাঁস্থানাৎ ॥১৪॥ 

শত্রমিতি। সাস্ববেন মধুববাঁক্যেন, অভিগাত্তয়েৎ প্রসাদয়েখ ॥১৫" 
যন্তেতি। অতীতেন ক'তাপকাবপ্রদর্শনেন। অনাগতেন প্রলোভনেন, ছৃশ্রন্তং নির্বোধম্ 

প্রত্যুৎপন্ধেন সহসা কতেন ভাবেন ॥১৬॥ 

অঙঞ্জলিমিতি। শপখং নাঁহং পুনধিবোঁধা্বণং করিস্তামীতি দিবযম। ভূতিং সম্পদমিচ্ছতা 
তুর্ধলেন ॥১৭॥ 

বহেদিতি। অমিত শক্রম্, পর্যয়ঃ পবিবর্ভতনম্ 1১৮। কিরন 
বিচক্ষণ লোক শক্রব সহিত বিবাদে সন্ধি কবিয়া, তাহার উপবে বিশ্ব করিবেন 

ন। এবং কৃতকার্য হইয়া! সেস্থান হইতে সত্র চলিয়া যাইবেন ॥১৪॥ 
মিত্রবূপে মধুধ বাক্যদাবা শত্রকে প্রসন্ন কবিবে এবং গৃহগত সর্পেব ন্যাঁ 

সর্বদাই শত্রব ভয় করিয়া চলিবে 1১৫॥ 
যাহাব বুদ্ধিকে অভিভূত করিতে হইবে, তাহাকে কৃত-উপকাব দেখাইয়া প্রসন্ন 

কবিবে, আব প্রগোভন দেখাইিয নির্ববোধকে এবং গ্রত্যুৎগয় বৃদ্ধির বুদ্ধিমান্কে, 
আয়ন্ত কবিবে ॥১৬॥ 

সমৃদ্ধিকামী ছ্বরল লোক-_প্রবল লোঁকেব নিকটে অঞ্জলিবন্ধন, শপথ, অনুনয়- 
বাক্য প্রয়োগ, মন্তকদাবা। চরণবন্দন ও অশ্র্পাত কবিবে 1১৭ 

থে পর্য্যন্ত কালে পবিবর্তন ন! হয়, সে পর্যন্ত শত্রুকে ক্ষন্ধে করিয়া বহন কৰিবে, 
আব উপযুক্ত কাল আসিযাছে জানিয়া, পাষাণের উপরে জলপূর্ণ কুস্তেব স্তায় দেই 
শত্রুকে চূর্ণ কবিবে ॥১৮। 

শি ৯ সক সি 

(১০) -"ৃহাৎ স্পহুতাদিব--বদ বন্ধ। (১৭)- প্রশম্য শিরসা বদেত_বদ বর্ধী। 77 
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নানার্থিকোহ্র্থসন্ন্ধং কৃতত্বে ন সমাচরেৎ। 
অর্থা তু শক্যতে ভোভ,ং ক্কতকার্য্যোইবমন্ততে | 
তম্মাৎ সর্বাণি কাধ্যাণি সাবশেষাণি কারয়েৎ ॥২০। 
কোকিলস্ত বরাহস্ত মেরোঃ শৃন্ান্ত বেশ্বুনঃ | 
নটন্ত ভক্তিমিত্রস্য যচ্টর়স্তৎ সম্ণচরেৎ ॥২১ 

সিস্ট স্মার্ট সপ ধস অপি 

ভাবতকৌমুদী 
মহূর্তমিতি। তিনুকালাতিবৎ. শিতিগাঁবককাষ্ঠলগ্নবহিবং। অনর্চিঃ শিখাশুন্ঃ। “তিন্ুকঃ 

দিক: কালন্বনবশ্চ শিতিসারকে” ইত্যমরঃ ॥১৯॥ 

নানেতি। নানীর্ঘিকে! বহুপ্রয়োজনশাত্রিপুরুষঃ, কৃতঘ্বে জনে বিষয়ে অর্থনন্বদ্ধং ন সমাচরেৎ। 
সজ্জনেন তু অর্থী স নানার্থিকঃ, ভোক্ত সৌহীর্দ্যে ব্যবহ্ব,ং শক্যতে, কৃতস্ত কৃতকার্য: সন্, 
সহকর্থিণমবমন্ততে। সাঁবশেষাণি কতঘবিষয়ে অবশিষ্টানি। যটপাদঃ প্লোকঃ ॥২৭॥ 

কৌকিলস্তেতি। কোকিপস্ত শ্রেয়: কণ্ঠমাধূধ্যদ, ববাহস্ত শেয়ো ছুরনিবারোদ্যমত্বম। মেবোঃ 
শ্রেয় সর্বোন্নতত্বম শূন্ন্ত বেশ্মন; শ্রেয়: অনেকা শ্রয়দাতৃত্বম নটন্ত শ্রেয়; পরসস্তোষণম্, ভক্তা। 
অ্থরাগেণ মিত্র ভক্তিমিতরং তন্ত, শ্রেয়ে! হিতকারিত্বম্॥২১| 

ভারতভাবদীপঃ 
যুগেতি ॥১| দ্ববাংয়াম্ ॥২--১৮। নিত্যমুগ্ভতদণ্ডঃ শ্যাদিত্যাণ্ডেতদস্তো গ্রন্থ আদিপর্ববণি 

ব্যাখ্যাতঃ 1১৯ নানার্ঘিকে। বহুপ্রযোজনবান্: কৃতত্বে পুকষেত্্থসনবন্ং ন সমাচরেৎ। মানীর্থিক ইতি 
পাঠে মানী যগ্াচরেজহি তৎকার্ধাসমাঞ্ডেঃ গ্রাগেবাচবেদিত্যাহ--অর্থাতি। ফলিতমাহ-_তম্মাদিতি। 
সার্ধ:ঃ[২৭। “কোকিলন্ত ববাহন্ত মেরোঃ শূগন্ত বেশানঃ | নটন্ত ভক্তিমিত্রন্ত যচ্ছ্েসতৎ সমা- 
চবেৎ (* কোকিনম্ত শ্রেয়: হ্বপোষ্/াণাং পরৈঃ পোষণম্। তথা হি-_“কৃষিব্বণিক্পথো ছর্গং 
সেতুঃ কুষধরবন্ধনম্। খন্স/করকরাঁদানং সঞ্চয়াথাষ্টকং মতণ্,।” ঘঃ কীনাশঃ শতং নিবর্ভনানি ভূমেঃ 
কর্ষতি তেন বিশিরূপেণ বা্ধকীয়মপি নিবর্তনদশকং কর্ষণীয়ং স্্ীয়বদরক্ষণীয়ধ তছুৎগন্নং ধান্তাদিকং 
বাজ্ে দে়ম। এবমেৰ যে৷ বণিক শতেন বলীবর্টেঃ পণ্যমাহবতি তেন বাজকীয়৷ অপি দশ 
বলীবর্দা বোঁদব্যাঃ পোষণীয়াশ্চ। ছূর্গেহটব্যাদৌ মার্গং রক্ষাম ইতি ব্যপুদেশেন পান্থেভ্! বেতনং 
গ্রাহম। এবং সেতো নদীতবণে। প্রতিগ্রামং কুণ্চরান্ বিভঙ্য বধীয়াৎ গ্রামীণৈরেব তেঘাং 

_রাজশ্রেষ্ঠ! মানুষ গাবকাঠেব মশালেব সায় মুহূর্ত কালও জলিয়৷ উঠিবে? 
কিন্তু চিবকাঁল তুষাগ্নিব স্যায় শিখাশৃন্ত হইয়া ধৃম উদৃগার কৰিবে না ॥১৯॥ 

বছপ্রয়োজনশালী মুনুষ কৃতদ্নেব সহিত অর্থসন্বন্ধ কবিবে না। কাঁবণ, সঙ্জনেব 
সহিত অর্থসমবন্ধ করিলে পৌহার্দ্যস্খ ভোগ করিতে পাবে ;$আর কৃতন্ন কৃতকার্য হইয়া 
অবজ্ঞা, কবে ; অতএব কৃতদ্বেব সহিত সমস্ত কার্য্যেবই কিছু অবশিষ্ট রাঁখিবে ॥২০॥ 

সিমি অতি অসি জি ঠা 

(২১-ব্যালন ভক্তমিত্রস্ত'"'পি নি। 
১৬৮ 



১৩৩৮ মহাভারতে শান্তি-- 

উথ্থায়োথায় গচ্ছেত নিত্যযুক্তে রিপোঁগৃর্হ্মূ। 

কুশলপ্ধান্ পৃচ্ছেত যছযপ্যকুশলং ভবেৎ ॥২২। 

নালদাঃ প্রাপৃ ব্তযর্থানন রীবা নাভিমানিনঃ | 

নচ লোকরবাদ্তীতা ন বৈ শশ্বৎপ্রতীক্ষিণঃ ॥২৩| 

নাত্সচ্ছিন্রং রিপুবিগ্ভাদিগ্তাচ্ছিদ্রং পরস্ত তু। 

গৃহেৎ কৃর্ম ইবাঙ্ানি বক্ষেদ্বিবরমাত্মনঃ ॥২৪| 

বকবচ্চিন্তয়েদর্থান্ সিংহবচ্চ পরাক্রমেৎ | 

বুকবচ্চাবলুম্পেত শরবচ্চ বিনিষ্পতেৎ ॥২৫॥ 
পাস সি সস 

উথ্থাযেতি। নিত্যযুক্তঃ সর্বদ! সাবধানঃ ॥২২। 
নেতি। অর্থান্ প্রন্বোজনীন্ববিধগান্, ক্রীবা! নিস্তেজস্কা:। শশ্বতগ্রতীক্ষিণঃ সর্বদা কান- 

গ্রতীক্ষিণে৷ বিলম্বকবা৷ ইত্যর্থঃ ॥২৩। 

নেতি। বিভ্তাৎ জানীয়াৎ। গৃহে মংবৃধ্যাঁং |২৪1 
বকব্দিতি। বকবদেকাগ্রভাবেন। বৃকবৎ স্ষদ্রব্াগ্রবৎ, অবলুম্পেত গ্রাহং গৃরীয়াৎ, বিনি- 

জগতেৎ সবেগং নির্গচ্ছেং ॥২৫| 

ভাবতভাবদীপঃ 
পৌঁষণং কর্তব্যমিতোবমাঁদি যথাষথমূহমূ। এবং সর্তোহপি রাজকীয়ঃ কুটুপ্ার্থঃ প্রজাদারৈব 
নির্কোচবাঃ ষডভাগহাবস্ত কোশীর্ঘমুপধুজ্যতে, কোশশ্চ ধর্মীয় পবাবমর্দীয় বোঁপধুজ্যাতে ইত্যন্তৎ। 

বরাহস্ত শ্রেয়া মূলোতখননম্, তচ্চ রাজ! পন্রণীং কুর্ধাং। মেবোরচঞ্চলতমনুল্লজ্বনীয়ত্ঞ্চ তৎ 
য়মাত্মন ইচ্ছেৎ। শৃন্ন্ত বেশ্মনঃ সম্পদাগম ইষ্টন্তমিচ্ছেৎ। নটন্ত নানারপত্মিষ্টম্। এবং বাজ! 

িগধগ্রন্নাদীন্ গুণান্ বিভূয়াৎ। বালভ্তেতি পাঠে সর্পবদবন্ধাকোপত্বমি্দ, ভতিমিত্রস্ত 
্বারাধ্যোদয় ইই:, এবং স্বগ্রতিপান্যা'নাং প্রজানামুদয়ে! রাজ্ঞ! নিত্যণেষ্টব্য ইতার্থঃ 0২১২৪ 

কোকিল, শৃকর, সুমেকপর্বত, শুন্য গৃহ, নট ও অনুবক্ত সুহাদের যাহ! যাহা 
ভাল, তাহা তাহা বাঁজা গ্রহণ কবিবেন (টীকা দ্রষ্টব্য )॥২১॥ 

রাজা প্রত্যহ উঠিয়া উঠিযা সর্বদা সাবধান থাকিয়! শক্রব গৃহে গমন করিবেন 
এবং তাহার অমঙ্গল চলিতে থাকিলেও মঙ্গলই জিজ্ঞাসা করিবেন ॥২২1 

অলস, নিস্তেজা, অভিমানী, লোকেব কথা শুনিযাই ভীত এবং বিলম্বকারী 
লোকের! অভীষ্ট বিষয় লাভ কবিতে পাঁবে না ॥২৩। 

শত্রু যেন নিঞ্জেব ছিদ্র জানিতে পাবে না, বাজ! নিজে শত্রব ছিদ্র জানিবাব চেষ্টা 
করিবেন, কচ্ছণেব স্তায় সমস্ত অঙ্গ সংবৃত বাঁধিবেন এবং নিজেব ছিদ্র গোপন 
কবিবেন ॥২৪1 
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পানমক্গান্তথা নার্য্যো স্গয়া গীতবাদিতমৃ। 
এতানি যুক্ত্যা সেবেত প্রসঙ্গো ছাত্র দোষবান্ ॥২৬| 
কুধ্যাতৃণময়ং চাপং শয়ীত মুগশায়িকাম। 
অন্ধঃ স্যাঁদন্ধবেলায়াং বাধির্যমপি সংশ্রয়েৎ ॥২৭| 
দেশকালো৷ সমাসাগ্ত বিক্রমেত বিচক্ষণঃ | 
দেশকালব্যতীতো হি বিক্রমো! নিক্ষলে! ভবেৎ |২৮॥ 
কালাকালো নম্্রধার্্য বলাবলম্থাত্মনঃ | 
পরস্থ চ খলং জ্ঞাত তত্রাত্বানং নিযোজয়ে ॥২৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
পাঁনমিতি। পানং সুবাঁপানম্, অক্ষা দ্যুতক্রীডাঃ। ফুক্ত্যা যোগাভাবেন, প্রনঙ্জঃ প্রর্লা- 

সক্তিঃ, অত্র এষুঃ দোষবান্ অনিষ্টজনকঃ |২৬। 
কুধ্যাদিতি। তৃণময়ং বংশ্ময়ম্, চাঁপং ধঙ্গঃ কুরধ্যাৎ, যেন ব্যয়সক্কৌচঃ ভাৎ। মৃগশায়িকাং 

মৃগবীতিমবলঘ্ব্য শরীত, যেন নিত্যং সতর্কতা সম্পন্ভেত। অন্ধবেলায়াম্ অন্ধীভবনসময়ে ছুর্জন- 
নির্ধাতনকাল ইত্যর্থঃ। অন্ধ: স্তাৎ যেন তদ্দর্শনেন তঙ্গিবাবণং ন স্তাৎ। বাধির্যং বধিরতামপি 
সংশ্রয়েৎ যেন দুর্জনস্ত কশ্রবণেন তমিবারণেচ্ছ। ন সৎ ॥২৭| 

দেশেতি। দেশকালৌ ব্যতীতঃ অভিক্রান্তঃ ॥২৮| 
কাঁলেতি। সম্প্রধার্ধ্য সমাঙনিরপ্য। তত্র যুদ্ধে সন্ধৌ চ ॥২৭1 

রাজা বকপক্ষীব ন্তাঘ একাগ্রচিত্তে কর্তব্য বিষষেব চিন্তা করিবেন, সিংহের স্ায় 

পবাক্রম প্রকাশ কবিবেন, কেন্দুয়াবাঘেব মত হঠাৎ যাইয়৷ পরজ্রব্য হরণ করিবেন 
এবং বাণেব শ্তায় সবেগে শক্রব দিকে নির্গত হইবেন ॥২৫1 

স্থবাগান, দাতক্রীড়া, স্ত্ীসস্তোগ, মৃগযা, গীত ও বান্ধ-_বাজ! উপযুক্তভাবে এই" 

গুলির ব্যবহাব কবিবেন; কিন্ত এইগুলিতে গুকতব আঁসক্তি জন্মিলেই, তাহ! 

অনিষ্টজনক হইয1 থাকে ॥২৬। 

রাজা বংশদ্বাব। ধন্ধু নির্মাণ করিবেন, হবিণে ন্যায় সতর্ক হইয়া! শয়ন করিবেন, 

অন্ধ হইবাব সময়ে হন্ধ হইবেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে বধিবতাও অবলম্বন করিবেন ॥২৭ 

বিচক্ষণ লোক নিজের অনুকূল দেশ ও কাল পাইয়া, বিক্রম প্রকাশ করিবেন। 

কাবণ, অনুকূল দেশ ও কালব্যতীত বিক্রম প্রকাশ কবিলে, তাহা নিক্ষল হইয়া 
যায 1২৮। 

রাজা নিজেব সুসময় ও ছুঃনময এবং স্বলতা! ও ছূর্বলত৷ নিরূপণ করিয়া, আর 

শক্রব শক্তির পবিমাণ জানিা, যুদ্ধে বা সন্ধিতে আত্মনিয়োগ কবিবেন ।২৯॥ 



৬১৩৪০ মহাভারতে শান্তি. 

দণ্ডেনোপনতং শক্রং যে। রাজা ন নিয়চ্ছতি। 
স সৃত্যুযুপগৃহ্রাতি গর্ভমশ্বতরী যথা ॥৩০] 
সুপুষ্পিতঃ স্তাদফলঃ ফলবান্ স্তাদৃদুরারুহঃ | 

আম; স্যাৎ পকদক্কাশে ন চ শীর্যযেত কন্তচিৎ ॥5১। 

আশাং কালবতীং কুয্যাত্তাঞ্ বিদ্বেন যোজয়েৎ। 
বিদ্বং নিমিত্ততো ভ্রয়ামিমিত্তং চাপি হেতৃতঃ ॥৩২॥ 
ভীতবৎ সংবিধাতব্যং যাবদৃভয়মনাগতম্। 
আগতন্ত ভয়ং দৃষট!প্রহ্তব্মভীতবৎ ॥5৩|| 

ভারতকৌমুদী 
দণ্ডেনেতি। দণ্ডেন সৈগ্ষেন্, উপনতমুপস্থাপিতষ্ ন নিয়চ্ছতি প্রাণদণ্ডেন ন নিগৃহাতি। 

গাভাজ্জাঁতা অর্খী। অশ্বতরী, স| হি উদরবিদারণেন গর্ভনিঃসারথাঁৎ তং গর্ভমেব মৃত্যুমুগগৃহীতি 1৩৭ 
নুগুষ্পিত ইতি। জবাদিবৃক্ষে| যথ! চুরপুক্পশানী সন্গপি ফলবান্ ন ভবতি, তথ। বাঁজাপি 

শত্রযু প্ুলোভনকারী ভবন্পি তৎফলদাতা ন স্তাৎ। ভালাদিবৃক্ষো! বথ! ফলবান্ সন্পি ছুবারুহো 
ছুরারোঁছো! ভব, গুধাতাৰ আর্ধ;। তথা রাজাপি অঙ্ীকারং পালযপি শক্তি: সাং 
বশ্টিদাপ্রাদিফলদমূহো যখ! আম; অপৰ: সমপপি বর্ণেন পৰসক্কাশঃ ভ্তাৎ, তথা রাজাপি পূরণ 
ুদ্ধায়োজনোইপি পূর্ণযুদ্ধায়োজন ইব শক্রযু প্রকাশিতো! ভবেৎ, তথ] রাঁজ কণ্তচিদপি মীপে ন 
শী্যেত আত্মর্বলতাং ন প্রকাশয়েখ ।৩১। 

আশাঁমিত। রাজা শক্রোবাশীং বিবাগ্স্থানপ্রাপতযাকাজ্কাম, কালবতীং বিষনবযকতাং বুধ্যাৎ, 
তাং তাদৃশীঙ্াশাস, বিদ্বেন যৌজয়েৎ সবিস্বাং কুর্যাৎ। তথ বি্মম্ঃ নিমিভত; কন্মাচ্চিৎ কাবণা- 
জআআতম্, ব্রয়াৎ, তত নিমিত্ধপি হেতুতে| দৈবাদিকারণাদুৎপন্ং ব্য়াৎ 1৩২) 

সৈন্যেবা৷ শক্তকে ধবিয়া আনলে, যে রাজ! তাহাৰ প্রাপদণ্ড না কবেন, তিনি 
অশ্বতরী যেমন তাহার মৃত্যুত্বপ গর্ভধাবণ করে, সেইবপ মৃত্যুকেই গ্রহণ করেন ॥৩০। 
জবাপ্রভৃতি বৃক্ষ যেমন প্রচ পুষ্প ধাবণ করে, অথ চ ফল ধাবণ করে না, সেই- রাপ রাজ শত্রুকে বিবাদের স্থান দান করিবার প্রলোভন দেখাইবেন ; কিন্তু তাহা 

দিবেন না, তালপ্রভৃতি বৃক্ষ যেমন ফলবান্ হইয়াও ছুবাবোহ হয়, তেমন রাজাও 
অঙ্গীকার পালন করিয়া ছুর্জব হইবেন, কতকগুলি আস্রফল যেমন অপন্ক অবস্থায়ও বরে পক্েব সায় হয়, বাজাও তেমন সম্পূর্ণ সঙ্বিত না লইয়াও শক্রপক্ষ পর্ণ সজ্ফিতের গ্যায় প্রকাশিত হইবেন এবং কাহাবও নিকটে নিজের দূর্বলতা প্রকাশ 
করিবেন না ॥৩১। 

রাজা শক্রব আশায় বিলম্ব ঘটাইবেন এবং তাহাতে বি্ কবিবেন, সে বিদ্বের কারণ বলিবেন, সে কারণের আবার হেতু প্রকাশ করিবেন ॥৩২॥ 



পর্ববণি ষট ব্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৩৪১ 

ন সংশয়মনারুহা নরো ভদ্রাণি পশ্যতি। 
₹শয়ং পুনরারচ্ছা যদি জীবতি পশ্ঠাতি ||5৪| 

অনাগতং বিজানীয়াত্যজেদুভয়মুপস্থিতমূ। 
পুনৰ দ্ধিভয়াৎ কিঞ্চিদনিবৃভং নিশাময়েৎ 1৩৫] 
প্রত্যুপস্থিতকালন্ মুখস্ত পরিবর্্জনষৃ | 
অনাগতন্ুখাশ! চ নৈব বুদ্ধিমতাং নয়ঃ |৩৬| 

যোহ রণা সহ সন্ধায় সুখং ব্বপিতি বিশ্বনন্। 

স বৃক্ষাণ্ে প্রন্প্তো ব। পতিতঃ প্রতিবৃধ্যতে ॥৩৭| 

ভারতকৌমুদী 
তীতবদিতি। সংবিধাতব্যং বুদ্ধসজ্জ|দিকং কর্তব্যমূ। ভয়ং শত্রঘটিতম্ ৩৩! 

নু গ্রচারে জর; সর্বত্ৈর সংশয়িত ইতি তত্র কখং গ্রবর্তেতেত্যাহ নেতি। পশ্যতি তানি 
ভদ্রাণীতি শেষঃ ॥৩৪॥ 

অনেতি। অনাঁগতং ভাঁবি ভয়ম। বিজানীয়াৎ গ্রাগেব সম্ভাবয়েখ, উপস্থিতন্ত ভয়ং ত্যজেৎ 
তন! ভতগ্রতীকাবায় যতেত। তন্ত ভয়ন্ত পুনৰ ্ধিভয়াৎ অনিবৃত্তম্ অবিনষ্টং কিঞিদ্ভয়ম, নিশা- 
নয়েখ সমলমেব নাশয়েৎ ।৩৫। 

গ্রভীতি। প্রত্যুপন্থিতঃ কালো ভোগদময়ো যন্ত তন্ত। নয়ে! নীতিঃ 1৩৬ 

যইতি। সুখং শ্বপিতি অসতর্বস্তিষ্ঠতীত্যর্থ | অরিকৃতাং ক্ষতিমনভূ় বিশ্বাদফলং বুযত 
ইতি ভাঁবঃ ॥৩৭1 

লিসা পল পরত পপর পর ও 

ভারতভাবদীপঃ 

বকাদীনামেকা গ্রত্বং নির্ভয়ত্বং শীগ্রকারিত্বমপরাবৃতিত্ব গুণস্তান্ পরার্থাদানে বাজাশ্রয়েদিত্যর্থ 

॥২৫--২৯। অন্বতরী গর্দিভজাখ উদরভেদেনৈব গ্রনৃত ইতি প্রমিদ্বম্॥৩০--৩৪॥ নিগৃহীতমপি 

যে পর্য্যস্ত ভয না৷ আইসে, সেই পর্য্যন্ত মানুষ ভীতেব হ্যায় থাকিযা তাহাব 

প্রতীকাবেব উপায় কবিবে; কিন্তু ভয আসিয়! পড়িয়াছে দেখিযা, নির্ভবের স্যাষ 

তাহার উপরে প্রাব কবিতে থাকিবে ॥৩৩1 

মানুষ সংশযাঁপন্ন না হইয়া কখনও মঙ্গল দেখিতে পায় না, সংশয়াপন্ন হইয়! 

বদি জীবিত থাকে, তবে মল দেখিতে পায় ॥৩৪। 

মানুষ পূর্বেই ভাবী ভযের সম্ভাবনা কবিবে এবং ভয উপস্থিত হইলে তাহা 

ত্যাগ করিয়। তাহার প্রতীকারেব চেষ্টা করিবে, অল্প ভয়ও আবাব বাড়িতে পারে, 

এই আশঙ্কা করিয়া অবিনষ্ট সেই অল্প ভয়কেও সমূলে বিনষ্ট কবিবে1৩৫॥ 

সময় উপস্থিত হইলে সুখভোগ পরিশ্যাগ কবা এবং ভাবী সুখের আশ। করা" 

বুদ্ধিমানের নীতি নহে ॥৩৬॥ 
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কর্ণ যেন তেনৈৰ মৃছুন। দারুণেন চ। 

উদ্বরেদ্দীনমাতমানং সমর্থো ধন্মমাচরেছ ॥৩৮| 

যে সপত্বাঃ সপত্বানাং সর্বাংস্তানুপসেবয়েৎ | 

আত্মনশ্চাপি বোদ্বব্যাশ্চার। বিনিহিতাঃ পরৈঃ ॥৩ম| 
চারস্তবিদিতঃ কার্য আত্মনোহথ পরস্ত চ। 

পাষণ্তাংস্তাপদাদীংস্চ পররাষ্ট্রে প্রবেশয়ে্ 1৪০॥ 
উগ্ভানেধু বিহারেষু প্রপাস্বাবসথেষু চ। 
পানাগারে প্রবেশেষু তীর্থেষু চ সভাসু চ ॥৪১॥ (যুগ্নকম) 

ধর্মাভিচারিণঃ পাপাশ্চৌর! লোকস্য বণ্টকাঃ। 
সমাগচ্ছন্তি তান্ বুদ্ধ! নিয়চ্ছেচ্ছময়ীত চ ॥৪২॥ 

ভারতকৌমুদী 
কর্মণেতি। দীনং হূর্ধবলত্বাদিন। অবসন্নমূ, যদা সমর্থ: শক্তিমান্ ভবেৎ। তদ ধর্দমাচবেৎ। 

এতেন দীনশ্তাত্বন উদ্ধীরে অধর্শমপ্যঙ্গীকুধ্যাদিতি সুচিতম্ 1৩৮॥ 

ঘইতি। সপত্বানাং ব্রণ পুনর্ধে সপতা; শত্রবঃ, তান্ সর্বধানেব উপসেবরেৎ শ্প্গী- 
কবণান্ন গব্চিব্তে | পটব্বিপক্ষিঃ, বিনিহিতাঃ স্থাপিতাশ্চাঝ। গুগ্ুচরাঃ আখানোংপি 

বোদ্ধাব্যাঃ ॥৩৯॥ 

চার ইতি । অবিদিতঃ স্বকর্তব্যবিষয়ে। পাঁগুঁন্ বৃথাবক্তপটাদিধাবিণঃ। প্রবেশয়েৎ 
চাররূপেণ বিহীরেষু বৌদ্ধমঠেযু, প্রপান্থ পানীয়শালাস্থ, আবসথেষু গৃহেষু। প্রবিশস্তোঘিতি 
প্রবেশ! বেশ্ঠালয্নান্তেষু ॥৪০--৪১॥ 

ধন্মেতি। ধর্মীভিচাবিণঃ কপটধ্মাচাবিণঃ | সমাগচ্ছন্তি বিপক্ষচাররূপেণ, নিয়চ্ছেৎ কারায়া- 
মাবধীয়াৎ, শমরীত উৎকোচাদিন। ম্বপক্ষমানয়েৎ 8৪২1 

যিনি শক্রব সহিত সন্ধি কবিঘা, তাহাব উপবে বিশ্বামবশতঃ অসতর্ক থাকেন, 
তিনি বৃক্ষাগ্রে নিত্রিত ও তথ। হইতে পতিত হইয়। জাগবিত হন ॥৩৭॥ 

মানুষ কোমল ব! তীক্ষু কিংবা যে কোন প্রকার বার্ধ্যদ্বাবা অবসন্ন আপনাকে 

উদ্ধাব কবিবে, তাহাব পব সমর্থ হইলে, ধর্মাচবণ কবিবে 1৩৮। 
যাহা! শক্রব শক্র, তাহাদেব সকলেবই সেবা! কবিবে এবং শত্রস্থাপিত গপ্ত- 

চবদিগকেও নিজের চিনিতে হইবে ॥৩৯॥ 

নিজেব হউক বা বিপক্ষেবই হউক, রাজ! গুণ্ুচবকে নিজেব উদ্দেশ্ট জানাইবেন * 
না এবং ধর্মধবজী ও তাপসপ্রভূতিকে বিপক্ষের বাজ্যে, উদ্ানে, বিহারে, পানীয়" 
শালাব, গৃহে, স্ুরাপানস্থানে, বেশ্টালয়ে, তীর্থে ও সভায় গুগুচরবপে প্রেরণ 
কবিবেন ॥৪০--৪১া 

পপি 
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ন বিশ্বসেন বিশ্বস্ত বিশ্বন্তে নাতিবিশ্বসৈৎ | 
বিশ্বাসাদ্ভয়মভ্যেতি নাঁপরীক্ষ্য চ বিশ্বসেৎ ॥৪৩। 
বিশ্বাদয়স্থা তু পরং তত্বভৃতেন হেতুন | 
অথাস্ত প্রহরে কালে কিঞ্চিঘ্বিচলিতে পদে 188) 
অশঙ্ক্যমপি শঙ্কেত নিত্যং শঙ্কেত শঙ্কিতাৎ | 
ভয়ং হশক্কিতাজ্জাতং সমূলমপি কৃত্ততি |8৫| 
অবধানেন মৌনেন কাষায়ে জটাজিনৈঃ | 
বিশ্বাস়িত্ব দ্বেটারমবলুষ্পেদ্যথা বৃকঃ 1৪৬ 

ভাবতকৌমুদী 
উক্তমপার্থং কিঝিজদ্বিশেষপ্রণ্তপাদনায় পুদবাহ নেতি। অপরীক্ষা চ ন বিশসেদিতোবাত্র 

বিশেষঃ 18৩1 
বীতি। তত্বভৃতেন বধার্ধরূপেণ হেতুনা, পবমগ্কং নিযোজ্যণ, বিশ্বাসধি্থ স্বার্থে ইন্ যবাঁদেশা- 

ভাবশ্চা্য অথ অন্য পদে ব্যবসাষে কার্ধো, কিঞিদ্বিচলিতে অবিশ্বীমাম্পদীভূতে সতি, তং গ্রহবেং 
দৃণ্ডয়েৎ 1881 

অশঙ্ব্যমিতি। এন বিশ্বসেদবিশ্ব্তে* ইত্যাদিয্লাকসমানার্ঘোহরং শ্োকঃ18৫| 
অবেতি। অবধানেন তদীহিতং গ্রতি মনোষোগপ্রদরশনেন, মৌনেন ভূফীন্াবেন, কাাবেণ 

কাধায়বনতরধাবণেন, জটাজীনৈস্তততন্ধাবণৈশ্চ। ধেষ্টাবং শক্রমূ, বিশ্বাসয়িতা বিশবস্তং কারমিতা, যথা 
বক: কু ব্যা্:, তথা অবলুম্পেৎ আক্রামেৎ 1৪৬ 
রিপা ০০০০৫৪০০০০০৪৭৪০০১১০০০০৯০০০০০০০০০০০০১০০১০০০০০৪০০ কপটধর্মচাবী, পাপাত্বা, চোব ও সাধাবণ লোকেবাই শক্রব ছন্পবেশে আসিযা 

থাকে; রাজ! তাহাদিগকে বুঝিতে পাঁবিয৷ কাবাগাবে আবদ্ধ করিবেন কিংবা 
ঘুষ দিঘা আযত্ত কবিবেন ॥৪১॥ 

অবিশ্বাসী ব্যক্তিব প্রতি বিশ্বাস কবিবে না এবং বিশ্বাসীব প্রতিও অত্যন্ত 
বিশ্বাস কবিবে না । কাবণ, বিশ্বাস হইতে ভয উৎপন্ন হইয়৷ থাকে ; আব পরীক্ষা না 
কবিয়া কাহাকেও বিশ্বাস কবিবে না 8৪৩ 

যথার্থ কাবণ দেখিয়। অন্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাস কবিষ! কার্যে নিযুক্ত কবাব পরে, 

সে যদি কিছু অবিশ্বাসের কার্ধ্য কবে, তবে তাহাব দণ্ডবিধান কবিবে ॥88। 
যাহাব উপবে আশঙ্কা হয না, তাহাব উপবেও আশঙ্ক। কবিবে এবং যাহার 

উপরে আঁশঙ্ক! হয়, তাহাব উপরে স্বরদাই আশঙ্কা করিবে। কেন না, যাহাব 
উপরে আশঙ্ক। হয না, তাহা হইতে ভয় জন্মিলে, দে ভয সমূলে বিনাশ কবে ॥8৫1 

শক্রব হিতেব প্রতি মনোযোগ দেখাইযা, মৌনাবলম্বন কবিষা। কাষায বন্ত্ 

পৃবিয! অথবা! জট! ও চর্নন ধাব্ণ কবিধা, বিশ্বামেব পাত্র হইয়া__পবে কেন্দুযাবাঁঘেব 

মত শত্রুকে আক্রমণ কবিবে ॥৪৬। 
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পুত্রো বা যদি ব! ভ্রাতা পিতা বা ষদি বা সুহৃৎ। 
অর্থন্ত বিশ্নং কুর্ববাণা হন্তব্যা ভূতিমিচ্ছত। ॥৪৭॥ 
গুরোরপ্যবলিপ্তন্ত কার্য্যাকার্ধ্যমজানতঃ | 
উৎপথং প্রতিপন্নস্ দণ্ডো৷ ভবতি শাঁনম্ ॥৪৮| 
প্রত্যতানাভিবাদাভ্যাং সম্প্রদানেন কেনচিৎ। 
প্রতিপুম্পফলাঘাতী তীক্ষতুণ্ড ইব দ্বিজঃ ॥৪৯| 
নাচ্ছিন্ব। পরমর্মাণি নাকৃত্বা কর্থ দারুণমূ। 
নাহত্বা মৎস্যঘাতীব প্রাপ্সোতি মহুতীং শ্রিয়মূ ॥৫০॥ 
নান্তি জাত্যা রিপুর্নাম মিত্রং বাপি ন বিগ্ধতে | 
সামধ্যযোগাজ্জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা 1৫১] 

ভারতকৌমুদ্ী 
পুত্র ইতি। ভূতিং সম্পদম্।৪৭| 
গুবোবিতি। অবলিপ্রন্ত গর্বিতন্ত। প্রতিপনস্ত প্রাপ্তন্ত। শীদনং ততদ্দোধনিবারণ- 

কারণম্ ॥৪৮। 

প্রতীতি। শক্রন্ দৃ্ গ্রত্যথানম্ অভিবাদশ্চ তাত্যাম্। কেনচিৎ লোভনীয়েন সম্প্রদানেন 
চ। তীক্ষতুণঃ তীক্ষ্চ, ঘিজঃ পক্গীব, পুম্পাৎ ফলং পুষ্পফলমাস্াদিকমূ, পুম্পফণং পুষ্পফলং . 
গ্রতীতি প্রতিপু্পফলং শত্রোঃ প্রতিকার্ধাঞ্চ আহমীতি স তাদৃশ: স্তৎ ॥৪৯। 

নেতি। মতন্তঘাতী বীবরাদিঃ| শ্রিরং সম্পণম্ 1৫০ 

ভাবতভাবদীপঃ 
ভয়ং পুনবিবৃদ্ধিয়াদনিবৃত্তমিব নিশময়েজ্জানীয়াৎ, সর্ববাবহিতত্তিঠেদিতি ভাবঃ 1৩৫-_৪৮া 
অতুধানাদিযুুগাষৈঃ শত্োঃ প্রতিপুম্পফলাঘাতী স্তাৎ। পুষ্পফলং পুম্পকলং গ্রতীতি গ্রতিপুষ্পফনং 
সর্বং পুষপং পুকবার্থসাধনং সর্ধং ফলং পুকতার্থরপঞ্চ তহিনাশ়েত, তীক্তৃণ্ডে দ্বিজঃ পক্ষী যথা! 

পুত্র, ভ্রাতা, পিতা কিংবা সুহৃদ্ই হউন, তাহারা যদি কার্ধ্যে বিশ্ব করেন, তাহা 
হইলে সমৃদ্ধিকামী ব্যক্তি ভাহাদ্দিগকেও বধ কবিবে 1৪৭॥ 

গুকও যর্দি গর্ধিত হন.ব1 কর্তব্যা কর্তব্য না বেঝেন, কিংবা অসৎপথে চলিতে 
আবস্ত কবেন, তাহ! হইলে তীহাঁবও দৃণ্ড কব! উচিত ॥৪৮| . 

শত্রুকে দেখিলে-_গাত্রোখান, অভিবাদন কিংবা কোন লোভনীয় বস্ত দান বিয়া প্রথমে তাহাকে বশীভূত করিবে; ভাহাব পব তীক্ষৃচণ্চ পক্ষী যেমন প্রত্যেক পক ফলেবউপরে আঘাত কবে, সেইবপ শক্রব প্রত্যেককার্ধ্ে ব্যাঘাত কবিবে ॥৪৯1 মখস্হস্তাব স্যার পবেব মর্মচ্ছেদন না কবিয়া কিংবা দাঁকণ কর্ণ না কৰিয়া 
অথবা বধ না কবিযা, বিপুল সম্পদ লাভ কৰা! যায ন! ॥৫০॥ 
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অমিত্রং নৈব মুঞ্চেত বদন্তং করুণং বহু | 
ছুঃখং তত্র ন কর্তব্য হন্তাঁৎ পুর্ববাপকারিণমূ ॥৫২॥ 
সংগ্রহানুগ্রহে যত্রঃ সদ। কার্য্যোহনসূয়ত] | 
নিগ্রহশ্চাপি যত্বেন কর্তৃব্যো ভূতিমিচ্ছতা ॥৫৩)| 

প্রহরিষ্যন্ প্রিয়ং ব্রয়াৎ প্রহত্যৈব প্রিম়োতরমূ। 
অনিনাপি শিরশ্ছিত্বা শোচেত চ রুূদেত চ 11৫৪) 

নিমন্ত্রমীত সান্তবেন সম্মানেন তিতক্ষয়া। 
লোকারাধনমিত্যেতৎ কর্তব্যং ভূতিমিচ্ছত৷ ॥৫৫] 
ন শুফবৈরং কুববাঁত বাহুভ্যাং ন ন্দীং তরেৎ | 
অনর্থকমনাযুষ্য, গোবিষ্যাণস্য ভক্ষণমৃ। 

দন্তাশ্চ পরিমৃদ্ধান্তে রসশ্চাপি ন লভ্যতে ॥৫৬|। 

ভারতকৌমুদী 
নেতি। সামধ্যযোগাৎ অনন্ত কন্মশক্তিসন্বন্ধাৎ উপকাবাঁদপকা বাচ্চেত্যর্থ: 1৫১1 

অমিত্রমিতি। কঞ্ণং সাহনয়ম্। তত্র হননে ॥৫২॥ 

সংগ্রহেতি। সংগ্রহঃ প্রজানামায়ভীকরণম্। ভূতিং সম্পদম্ 1৫৩1 
প্রেতি। প্রিয্ং বাঁকামেব উত্তরং শরেষ্টং যত্র তং প্রিয়োভরং বাকাসমূহং ভ্ররাদিতি মন্ন্ধঃ 1৫৪1 
নীতি। সাস্বেন প্রিয়ব|কোন, তিতিক্ষয়া ক্ষমা । লোঁকম্ত আবাধনং সন্তোষণম্ 1৫৫। 

শি সি ৯০৯৫৬ পট ৯ ৯ ৬ পিসি ঈপস্মিস্পসসি সি পাসটসটপসসিল 

জাতিদ্বাবাই কেহ শক্রুও হযনা, কেহ মিত্রও হয না; কিন্তু ব্যবহাবদ্ধাবাই শত্রু ও 
মিত্র হইয! থাকে ॥৫১॥ 

শত্রুকে পাঁওযাব পব, সে বু কাকুতিমিনতি কবিলেও তাহাকে ছাভিবে ন! 
এবং তাহাব বধে ছুখও কবিবে না, সেই পূর্বাপকাবী শত্রুকে বধই করিবে ॥৫২। 

সমৃদ্ধিকামী লোক অন্য! পরিত্যাগ কবিযা সর্বদা লোকদ্দিগকে আযত্ব কবি- 

বাব পক্ষে ও অন্ুগ্রহবিষষে যত কবিবে এবং যত্বপূ্বক দুষ্ট লোকেব দমনও 
কবিবে ॥৫৩॥ 

যাহাকে প্রহাৰ করিবে, তাহাঁব প্রতিও প্রিষবাঁক্য বলিবে, প্রহাৰ কবিবাও প্রিয়- 

বহুল বাক্যই কহিবে এবং অসিদ্বাব! শিবশ্ছেদ কবিযাঁও শোক ও বোদন কবিবে1৫8॥ 

প্রিষ বাক্য, সম্মান ও ক্ষমা প্রদর্শনপূরর্বকই লোকদ্িগকে আহ্বান করিবে। 

লোককে সন্তুষ্ট করা উচিত-_-এই জন্যই সমৃদ্ধিকামীর, ইহা কর্তব্য ॥৫৫1 

(৫৬) দন্তাশ্চ পবিধৃজ্যান্তে-_পি বঙ্গ বর্ঘ | 

১৬৯ 
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্িবর্ান্তরবিধা গীড়! অনুবন্ধাস্তথৈব চ। 

অনুবন্ধং তথ৷ জ্ঞাত্বা পীড়াঞ্চ পরিবর্জয়েৎ ॥৫৭| 

খণশেষমগ্নিশেষং শক্রুশেষং তখৈব চ। 

পুনঃ পুনঃ প্রবর্দান্তে তম্মাচ্ছেষং ন কারয়েৎ ॥৫৮| 

বর্দমানমুণং তিষ্ঠেৎ পরিভূজন্চ শত্রবঃ | 

জনয়ন্তি ভয়ং তীব্রং ব্যাধয়শ্চাপুযুপেক্ষিতাঃ ॥৫৯॥ 
২০৯০৯০৯০৯০৯ ৯ ৯ কপ ১ প্৯ত আপি এ পি ৯ প প৯ ৯ ৯ সপ্টি পি ছি ৯ লিখ কি ক সিল 

সি অাা্িপাসপরসসিসিল 

নেতি। শুদবৈরং । পুরীতনকলহদ্। উলতার্থে দৃ্টন্ধাহ অনর্থকমিতি | যথা শত” 

গোঁশৃস্ত ভঙ্ষণং শত্রোবি'শেষাপকা বাভ।বাদনর্থকম্। অনাযু্তা্ অনীযুফবদ্। তেল নতাশ্চি গরিমৃগ্ন্তে 

দচতয। বাথ্যন্ে, তত্র বসশ্টাপি ন লভ্যতে, তথা গুছবৈরকরণমনর্থকমূ। তেন দেহ মনশ্চ , 

পবিষুষ্ঘতে, তত্র রূশ্চাপি ন লভাতে, বাহুভ্যাং নদীতবপঞ্ণ নাযুয্ুমিতি ভাঁবঃ। হটগাঁ 

শ্লোকঃ 1৫৬] 

্রীতি। অয়াণাং ধর্া্থকামানাং বর্বর: ভিবিধা পীড়া ব্যাথাতা, ধর্মেণার্ঘগ, অর্থেন 
কামন্য, কামেন চ' ধর্মার্থয়োধিতি | অনুবধ্যন্তে ইতানুবন্ধাঃ ফলানি, ধর্মন্ত ফলে অর্থকামৌ 

অর্থন্ত ফলে ধর্শকাঁমৌ, কান্ত ফলে চ ধর্ধার্ঘাবিতি। অন্বন্বম্ এবাং পবষ্পববাধ্যবাঁধকতা- 

সম্বন্ধম জাত, উক্তাঁং ত্রিবিধামেব গীডাম্, পবিবর্জয়েৎ 1৫৭1 

খণেতি। শেষং ন কারয়েৎ সর্বমেব নাশয়েখ 1৫৮ 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

সর্বং বক্ষস্ত পুজ্পং ফগরঞ্চ নাশয়তি তদ্বং ॥৪৯--৫৭| নাভীতি। সমর্থন্ তেজীর়াংসো রিপবো 
অবস্থানে মিত্রাণি বস্থত্যর্থ; ॥৫১--৫৫। শুফং লাতশৃন্ম্ তত্র দৃ্টান্তো গোবিযাণন্ত ভঙ্গণ 
মিতি। শত্রোরিযং গৌরিতি তথিষাণনর্বণে প্রবৃতত্।য়াষে বার্ঘভদদিতাথঃ | সার্ঘঃ 1৫৬ 

অিবর্থে। ধন্র্থকামা:) তত তিবিধা গীভ, ধর্মে লীভ।১ অর্থে ধরন, কাঁমেন তয়োরিতি। 

শু্বৈবিতা কবিবে না এবং কেবল বাহুযুগলঘবার1 নদী পার হুইবে না। কেন 
না, গকর শৃঙ্গ ভক্ষণ কর! অনর্থক এবং তাহাতে দন্ত সকল বাথ! পাঁয়, আব রও 
পাঁওয়। যায না; তা'ব পব, কেবল বাহুষুগলদ্বাবা নদী পার হওয়ায় আযুক্ষষও 
হইতে পারে ॥৫৬৷ 

ধর্ম, অর্থ ও কাম-_এই ত্রিবর্গ সেগুলিব মধ্যে পবস্পবদ্ধাবা পবস্পরের ত্রিবিধ 
ব্যাঘাত এবং সেগুলি ফল হইয়৷ থাকে; অতএব সেগুলিব পবস্পব বাধ্যবাধকতা 
সম্বন্ধ জানিযা, সেগুলিব পবস্পর ব্যাঘাত পবিহাৰ কবিবে ॥৫৭। 

খণের শেষ, অগ্নিব শেষ ও শক্রব শেষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাঁইয়। থাকে; অতএব 

খণপ্রভৃতির শেষ বাখিবে না ॥৫৮॥ 

সস 
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নাসম্যক্কৃতকারী স্যাদপ্রমতঃ সদা ভবেৎ। 
কণ্টকোহপি হি দুশ্ছিন্ো বিকারং কুরুতে চিরম্ ॥৬০| 
বধেন চ মনুষ্যাণাঁং মার্গাণাং দুষণেন চ। 
অগারাণাং বিনাশৈশ্চ পররাষ্ট্রং বিনাশয়ে ॥৬১| 
গৃদৃষ্ির্বকালীনঃ শ্বচেউঃ সিংহ্বিক্রমঃ | 
অনুদ্ধি্নঃ কাকশস্কী ভূজঙ্গচরিতং চরেৎ ॥৬২|] 
শৃরমঞ্রলিপাতেন ভীরুং ভেদেন ভেদয়েৎ | 
লুব্ধমর্থপ্রদানেন সমং তুল্যেন বিগ্রহঃ ॥৬৩| 

ভারতকৌমুদী 
উক্তমপার্থং কিঞ্দ্বিণেষপ্রতিপাদনায় পুরবাহ বর্ধেতি। খণমুণপেষষ্, গরিভূতী অভি- 

ভূতাঁ: শত্রবশ্চ তিষ্টন্তি, উপেক্ষিতা ব্যাঁধযশ্চ তে চ তীব্রং ভয়ং জনয়স্তি ॥৫৯ 

নেতি। অদম্যক্ কৃতং ক্রিয়াং করোতীতি স তাদৃশে৷ ন স্তাং, অপ্রমতঃ মাবধানঃ | কণ্টকে। 
গাত্রপ্রবিষটঃ দুশ্ছিম; নদম্যক্চ্ছিনঃ 1৬০1 

বধেনেতি। মস্াণাং পবরাষ্্স্থান/ম্। এবং মার্গাদরীনামপি 1৬১ 
গৃখেতি। গৃপ্স্ত শকুনম্তেব চূষ্টিরবনত স দুবদ দা, বকবৎ বকপক্ষীৰ আলীলে! নিগন্দভাবেন 

স্থিরলক্ষযঃ। শুন: কুকুরিন্তে র চেষ্টা যন্ত ল শ্বচে্ঃ কুকুরিনৎ নি্্রতোপি সতর্কঃ, সিংহস্তেব বিক্রমে! 
যন্ত স। অঙ্িগ্! নির্ভয়চিত্ঃ, কাক ইব শক্কতে সর্ববমিতি কাঁকশক্ধী ভবেৎ, ভূক্তঙ্গচরিতং সর্পা- 
চব্ণম্, চবেৎ কুর্যাৎ। পবস্ত বিববং দৃষ্টে,ব তত্র প্রবিশেদি তার্থঃ ॥৬২ 

ভাবতভাবদীপঃ 
অনথবন্ধা; কশানি ধর্শন্ার্থোর্্ঘন্ত ক।মঃ কামস্তেক্িয়গ্রীতিবিতি ক্ুদ্রাঃ; ধর্থন্ত চিত্তশুদবিরর্থ 
যজ্ঞ: কামন্ত জীবননার্মিতি প্রার্রাঃ। তত্র বলাবলং জ্ঞাত্বানুবন্ধান পিগ্গেত গীড়ান্ত 
পথবিবর্জগ্েদেবেস্ার্থঃ 1৫৭--৬১॥ গৃদৃষটিগৃপ্রদরুরদর্শী। বকবদালীনো নিশ্চলো বকালীনঃ। 
পম 

খণের শেষ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, পরাজিত শক্রও বৃদ্ধি পাইতে পারে ; স্ৃতবাং 

খণশেষ ও শক্রশেষ এবং উপেক্ষিত ব্যাধি গুকতব ভয় জন্মাইয! থাকে ॥৫৯॥ 

কার্ধ্য স্পর্ণৰপে না কবিষা ছাডিবে নাঃ কখনও অসাবধান হইবে না। কারণ, 

ত্র প্রবিষ্ট কণ্টক সম্পূর্ণ চ্ছেদন না৷ কবিলে, তাহা দীর্ঘকাল যাতনা দিষ! থাকে ।৬০॥ 

মানুষ মাবিযা, পথ দূষিত কবিয়া! এবং ঘব-বাড়ী ভাঙ্গিধা শক্রর রাজ্য ধ্বংস 

কবিবে ॥৬১॥ 

শকুনেব হ্যাষ দৃবদৃষ্টি, বকেব স্যাষ স্থিবলক্ষয, কুকুবের ন্যায় সতর্ক, সিংহের স্তায় 

বিক্রমশালী ও কাকের গ্ভায আশঙ্কিত হইবে এবং সর্বধদা অনুঘিগ্ন থাকিবে, আর 

স্গের ন্যায় আচবণ কবিবে পবেব ছিদ্র দেখিয়াই প্রবেশ কবিবে )।৬২। 
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শ্রেণীমুখ্যোপজাপেষু, বল্পভানুলরেধু ৮ । 
অমাত্যান্ পরিরক্ষেত ভেদসজ্ঘাতয়োরপি ॥৬৪| 

মুছুরিত্যবজানত্তি তীক্ষ ইত্যুদ্বিজন্তি চ। 

তীক্ককালে ভবেতীক্ষো মুুকালে মৃদুর্ভবেৎ ॥৬৫॥ 

মৃডুনৈব মৃছুং হস্তি সৃদুনা হস্তি দারুণমূ। 
নাসাধ্যং মৃছুনা কিঞ্তিম্মাতীক্ষতরো মৃছুঃ ॥৬৬া| 

ভাবতকৌমুদী 
শুরমিতি। অঞ্জলিপাতেনাসুনয়েন, শৃবং বিপক্ষাত্রিতং বীরমূ। ভেদেন উৎকৌচিত্মকদানাদি- 

ভেদৌপায়েন। অর্থগ্রদানেন চ সমং লুৰম্, ভোদয়েৎ পৃথকৃতুর্যাৎ তুলেন চ সহ বিগ্রহ: 

কর্তব্য ঃ 1৬৩ 

শ্রেনীতি। শ্রেণীমুখ্যৈঃ বিপক্ষকর্মচাঁবিগণপ্রধানৈঃ যে উপজাপা উৎকোচাদিভির্ভেদাস্তেযু 

বন্ত৷ অমাতানামেৰ বিপক্ষাতিতা! প্রিয়া জনান্তেষামচুনয়েযু চ স্বপক্ষে চ সম্ভাব্যমানে! যো ভেরঃ 

মজ্বাত একযোগেন শ্ববিকদ্ধে ঃ সংহতভাঁবশ্চ তয়োবপে, স্বান্ অমাত্যান্ পবিরন্েত।৬৪| 

মৃছরিতি। বাজ! মৃহুবঝিতি হেতু! প্রজ্গান্তমবজজানহি, তথ! রাজ! তীক্কষু ইতি হেতুন! 

প্রজান্তম্মাদুহিজস্তি চ 1৬৫1 

মৃনেতি। মৃছুনা কোমলেনোপাঁয়েন। মৃছবেব তীক্ষতবঃ তীক্ষা দি তীক্ষে! ভবতীত্যর্ঘ; ॥৬৬ 

ভারতভাবদীপঃ 

শচেষ্টঃ গুনকবজ্জীগরকশ্চাবে হুচকশ্চ। সিংহবদ্ধিক্রমে। যন্তানিদ়স্ত তঘদেব। কাকবচ্ছ্ধ 

পরেজিতঙ্ঞ:। ভূজঙচরিতমকন্মাৎ পবক্কতে ছূর্গাদৌ৷ প্রবেশনম্, তৎ কুরধ্যাৎ ।৬২--৬৩| নানা 
জাতীয়াঃ সন্ত এককার্ধে৷ নিবিষ্টাঃ শ্রেণবস্তাসাং মুখ্যস্যোপজাপে! ভেদঃ। উপতাপেধিতি পাঠে 

চি াি পর শা সি লা্পা ৬৯ সস পি স* ৯৯ ক ৯৯ পি পচ রা উপ লি পি লি এ পাপ পিল পিল 

হাত জোড় কবিয়। বীরকে, ঘুষ দিয়া ভীককে এবং অর্থ দিয়া লোভীকে বিপক্ষ 
হইতে পৃথক্ কবিয়া আনিবে এবং সমকক্ষ লোকেব সহিত যুদ্ধ করিবে ॥৬৩। 

বিপক্ষগণেব মধ্যে প্রধান ব্যক্তিরা ভেদ ঘটাইতে পাবে, বিপক্ষমধ্োৰ প্রিয় 
ব্যক্তিরা অনুনয় করিযা! বশীভূত করাব সম্ভীবন| হয়, ম্বপক্ষেব মধ্যেও পবস্পব ভে? 
ঘটিবাব সস্তব হয এবং স্বপক্ষমধ্যেও পবস্পর একমতাবলম্বী হইয| নিজের বিকদ্ধে 
চলিবার সম্ভাবনা থাকে-_এই সকল অবস্থায় অমাত্যগণকে রাজ! বক্ষ! করিবেন 1৬৪1 

রাজ! মৃছ-_-ইহ। জানিলে, প্রজার! তাহাকে অবজ্ঞা কবে এবং তিনি তীক্ষ__ইহা 

বুঝিলে প্রজাব! উদিগ্ন হয়; অতএব বাজা৷ তীক্ষতার সময় তীক্ষ হইবেন এবং 
মৃহ্তার সময়ে মহ হইবেন ॥৬৫1 
উ6585১38:8 রাতের 

(৬৬ মৃছনৈব মৃদং ছিন্ধি__পি বঙ্গ বর্ধ। 



পর্ববণি ষট-ত্রিংশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। ১৩৪৯ 

কালে মুছুর্ষো ভবতি কালে ভবতি দারুণঃ | 

প্রসাধয়তি কৃত্যানি শত্রং চাপ্যধিতিষ্ঠতি ॥৬৭॥ 
পণ্ডিতেন বিরুদ্ধঃ সন্ দুরস্থোহন্মীতি নাশ্বসেৎ। 

দীর্ঘেই বুদ্ধিমতো! বাহু যাত্যাং হিংসতি হিংসিতঃ ॥৬৮| 
ন ততবেদ্যস্ত ন পারমুত্ববেন্ন তদ্ধবেদ্যৎ পুনরাহরেৎ পবঃ | 

ন তৎ খনেদ্যন্থ ন মূলমুব্ধবেন্ন তং হম্যাদ্যস্ত শিরো ন পাতয়েৎ ॥৬৯॥ 

ভাবতকৌমুদী 
কাল ইতি। প্রসাধয়তি প্রকর্ষেণ নিষ্পাদগ্তি, কৃত্যানি কার্ধ্যাথি। অধিতিষ্ঠতি 

আবোহতি ॥৬৭ 

পণ্ডিতেনেতি। পগ্ডিতেন বুদ্ধিমতা অনেন। বাহ্ বাহুবদাক্রমণৌপায়ঃ, হিংসতি 
হিনস্ত ॥৬৮| 

নেতি। যন্ত নদনদীঞ্ল্ত কার্ধযন্ত বা পাবং ন উত্তধেং উত্তবীতুং ন শরু,যাঁৎ, তৎ ন তবেৎ 
ন প্রবিশেৎ নাঁবভেত চ। যদ্দ্রব্যং পবঃ পুনবাহবেৎ তৎপবদ্রব্যং ন হবেৎ। যন্ত শত্রবদন্ত মূনলং ন 

উদ্ধবেৎ উদধর্ত২ ন শরৎ, তংশক্বৃন্দং ন খনেৎ নোগদ্রনেৎ। বন্ত শত্রোঃ শিখে! ন পাতয়েৎ 
পাতয়িতুং ন শ্র,য়াং, তৎ শক্রং ন হস্তাঁৎ ন গ্রহবেৎ ॥৬৯| 

ভাবতভাবদীপঃ 
উপতাপঃ ক্েশে বা। বল্লভানাং মিত্রাণামনয়েঘণ্তৈঃ ক্রিঃমাণেঘনাতান্ পবিবক্ষেত। ভেদাৎ 
সঙ্ঘাতাৎ সন্তযকাঁধ্যকাবিত্বাচ্চ। সংহতা! হুমাত্যাঃ সদ্য! বাজানমবাঁজানং ুযু্ধিপরীতং বা 

বিচক্ষণ বাঁজা কোমল উপাষে কোমলকে জয় কবিতে পাবেন এবং কোমল 

উপাষেই তীক্ষকে৪ জয কবিতে সমর্থ হন। কেন না, কোমল উপাযেব অসাধ্য 
কিছু নাই, অতএব কোমলই অতিশধ তীক্ষ ॥৬৬। 

যিনি যথাকালে কোমল হন এবং যথাসময়ে তীক্ষ হইয1 থাকেন, তিনি সমস্ত 

কার্ধ্য সম্পন্ন কবিতে সমর্থ হন এবং শক্রব উবে অধিষ্ঠান কবিতে পাবেন ॥৬৭1 

বুদ্ধিমান লোকেব সহিত বিবোধ উপস্থিত হইলে “আমি দূবে আছি? ইহ। ভাবিয়া 
আশ্বস্ত থাকিবে না। কাবণ, বুদ্ধিমানেব বাহুযুগল অতিদীর্ঘ ( উপায় সকল দূর- 
প্রসারী )$ সুতবাং ভাহাব হিংসা! কৰিলে, তিনি সেই বাহুষুগলদ্বাবা দুবেও হিংস। 
করিতে পাবেন ॥৬৮। 

যে কার্ষ্যেব পাঁব পাইতে পাঁবিবে না, সে কার্য আবস্ভ কবিবে ন1; যে দ্রব্য 
অন্তে আবাব লইয়া যাইবে, সে দ্রব্য হবণ কবিবে না; যে শত্রব মূল উৎপাটন 

“ কবিতে পাঁবিবে না, সে শক্রব উপদ্রব কবিবে ন এবং যে শত্রব মস্তক চ্ছেদন কবিতে 
সমর্থ হইবে না, সে শত্রুকে প্রহাব কবিবে না ॥৬৯। 

কতা পারি 



১৩৫০ মহাভারতে 

ইতীদমুক্তং বুজিনাভিসংহিতং ন চৈতদেবং পুরুষঃ সমাচরেৎ | 
পরপ্রযুক্তে ন কথং বিভাবয়েদতো ময়োক্তং ভবতে। হিতার্থিন ॥৭০| 

ভীম্ম উবাচ। 
যথাবছুক্তং বচনং হিতার্থিন! নিশম্য বিপ্রেণ সুবীররাষ্ট্রপঃ। 
তথাকরোদাক্যমদীনচেতনঃ শ্রিয়ঞ্চ দীপ্তাং বুভূজে সবান্ধবঃ |৭.| 

ইতি শ্রীমহাঁভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্ববণি 
আপদ্ধন্ধে কণিকোপদেশে ষট ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

ভাবতকৌমুদী 
রাহ্মণস্তেদৃশঃ পাঁপোঁপদেশে! নিতবামন্থচিত ইতি বিভব্যাহ ইভীতি। ময়া ইদং বৃজিনাঁভি- 

সংহ্তং পাপসম্বমুক্তম্। অত এব পুকৃষঃ। এবংভাবেন এতৎ জম্পংকালে ন সমাচবেৎ? কিন্ত 
পবেণ শক্রা! গ্রযুপ্ভর বিবোধে বিপহপস্থিতৌ কথং ন বিভাবয়ে ঈদৃশীচবণং কর্ত,ং ন চিন্তে, 
অপি তু আপৎকলে ইদং বিভাবয়েদেবেতার্থঃ। অতে! ভবতো হিতার্থিনা ময়! ইদমুকতমূ॥৭০ 

বথাবদিতি। বিঃপ্রণ ভাবদবাজেন কণিকেন, স্থবীববা সপ; সৌবীবদেশাধিপতিঃ শত্রজয়ঃ 
অদীনচেতবৰ অকাতবচিত্ঃ, দীপ্তামুজ্জশাম্ ॥৭১। 

ইতি মহামা হাপাধযায়-ভাবতাচারধ-প্রীহবিদাঁসসিদ্ধাস্তবাশীশভট্টাচার্,বিরচিতায়াং মহাভাবত- 
টাকায়াং ভাবতকৌমুদীদমাখ্য যাং শান্তিপর্ববণি আপদ্র্খে ঘট ভ্িংশদধিকশ ভতমোধিধ্যায়ঃ ॥। 

ভাবতভাবদীপঃ 
ু্যাবিতার্থঃ॥৬৪--৬৯ বৃ্ধিণাভিসংহিতমাপংকালাঁভি প্রামৌণধৈতদক্তং ন ত্বেতদেলং পুদষঃ 
সমাচবেং। পরপ্রযুক্কে পবেণাভিণযাঁগে ক্কৃতে সম্গানং মদুক্তং কথং ন ভাবয়েদপি তু ভাবয়েদেব, 
আপগ্যেতদচৃষ্ঠানাদধর্দো নাসভীতি ভাবঃ ॥৭*_-৭১| 
ইতি শাস্ডপর্বণি আগদ্বপ্থে নৈলকন্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ফট ভ্িংশদধিকশততমো্ধাযঃ 0১৩৬ 

মহাবাজ! আমি এই সকল পাপসংযুক্ত কথা বলিলাম; সুতরাং মানুষ 
সম্পদেব সমযে এইবপ আচবণ কবিবে না; কিন্তু শক্র বিরোধ আরম্ভ করিলে 
এবং তাহাতে বিপদ্ হইবাব সম্ভাবনা হইলে, মানুষ কেন এইবপ আচরণ করিবার 
ইচ্ছা কবিবে না? অতএব আমি আপনা হিতার্থী হইয়াই এইবপ বলিলাম? ॥৭০। 

ভী্ম বলিলেন__“ভবদাজবংশসস্ভৃত ব্রাহ্মণ কনিক হিতার্থী হইয়া! যে কথাগুলি 
বলিলেন, সৌবীববাজ্যাধিপৃতি শক্রঞ্জয় যথাকালে অকাতবচিত্তে সেই অনুসারে 
কার্ধ্য কবিয়াছিলেন এবং তাহাতে তিনি বন্ধুবর্সেব সহিত' উজ্জল বাজলক্ষমী ভোগ 
কবিয়াছিলেনঃ ॥৭১॥ 
(৭০) ইভ: পবং 'ভীক্গ উবাচ” ইতি নাতি গি ব্গ। 
* “ "চত্বাবিংশদধিকশত তমোহধ্যায-_পি' বন্গ বর্দ সি। 



সপ্তত্রিংশদধিকশত তমোহ্ধ্যায় 

_ 3৫ 

যুধিষ্ঠির উবাঁচ। 
হীনে পরমকে ধর্মে সর্বলোকাভিলজ্বিতে | 
অধর্দ্ে ধর্মতাং নীতে ধন্মে চাধন্দতাং গতে ॥১॥ 

মর্য্যাদাস্ুু বিনফীস্ু ক্ষুভিতে ধর্্মনিশ্চয়ে | 

রাজভিঃ গীড়িতে লোকে পবৈর্বাপি বিশাংপতে ! ॥১| 
সর্ববাশ্রমেযু মূঢেঘু কর্মসূপহতেষু চ। 

কামাল্লোভাঙ্চ মোহাচ্চ ভয়ং পশ্যাৎস্ু ভারত ! ॥৩| 

অবিশ্বস্তেঘু সর্বেষু নিত্যং ভূতেমু পার্থিব ! | 
নিকৃত্যা হম্যমানেষু বয়ন পরম্পরমূ ॥8| 

সম্প্রদীপ্ডেষু দেশেষু ব্রান্মণে চাতিগীড়িতে | 
অবর্ধতি চ পর্ডজন্যে মিথে। ভেদে সমুখিতে ॥৫॥ 

সর্ধবন্মিন্ দস্থ্যসাদ্ভূতে পৃথিব্যামুপজীবনে। 
কেন বি্ত্রাহ্মণো জীবেজ্জঘন্যে কাল আগতে || (কুলকম্) 

শ্শিীিীপীশীসীটি উ শী শিট পাশাপাশি 

জবতকৌমুদী 

হীন ইতি। সর্ববেব লোক্ৈঃ অঠিলজ্বিতে অতিক্রস্তে। অধর্শে অন্তাজনংসর্গাদৌ, 
ধর্মে সদাচাবাদৌ। মর্ধাঁদান্গ গৌরবাঁদসীগান্গ। হে বিশাংপতে। প্রজানাথ | রাজ্ঞোইপি 

“ নিয়ঙ্জত্বাৎ। মুচেষু মোহাৎ কর্তবাচাতেযু, কর্শস্থ যাগাঁদকার্ধোহু। নিকৃত্য! শাঠোন। সপ্পর- 
দীতেয ছুর্জনাত্াাবাৎ সন্তপ্রেষু। গর্জে মেঘে । উপজীবনে থাগ্যাদো। জঘন্ডে নিকষ্টে ॥১--৬| 

যুধিষ্ঠির বলিলেন-“নবনাথ! ভবতনন্দন ! ক্ষত্রিযশেষ্ঠ ! সমস্ত লোকে লঙ্ঘন 

কবিতে থাকায় পবম ধর্ম ক্ষীণ হইতে থাকিলে, অধর্ধনকে ধর্ম কবিষা তুলিলে, ধর্মকে 
অধর্্ন কবিযা৷ লইলে, মর্যাদা নষ্ট হইলে, ধর্মনিবপণ বিচলিত হইযা পভিলে, বাজার! 
ও প্রবল লোকেবা লোকেব গীড়ন কবিতে থাকিলে, মোহবশতঃ পমস্ত আশ্রম কর্তব্য- 
্র্ট হইলে, যাগ-যজ্জাি কার্ধ্য উঠিঘা যাইতে থাকিলে, কাম, লোভ ও মোহবশতঃ 
সকলেই ভয় অনুভব কবিতে লাগিলে, সমস্ত লোকই সর্বদা অবিশ্বাসী হইলে এবং 
শঠতাপূর্র্বক পবস্পব বধ ও বঞ্চনা! কবিতে লাগিলে, সমস্ত দেশই সন্তপ্ত হইয! উঠিলে, 



১৩৫২ মহাভারতে শান্তি--. 

অতিতিক্ষুঃ পুত্রপৌভ্রাননুক্রোশানরাধিপ !। 

কথমাপৎসু বর্তেত তম্মে ব্রহি পিতামহ !॥৭॥ 

কথঞ্চ রাজ! বর্ভেত লোকে কলুষতাং গতে। 

কথমর্ধাচ্চ ধর্মাচ্চ ন হীয়েত পরস্তপ !॥৮॥ 
ভীম্ম উবাচ। 

রাঁজমূলা মহাঁবাহো! ! যোগক্ষেমসুরৃউয়ঃ | 
প্রজানু ব্যাধয়স্চৈব মরণঞ্চ তয়ানি চ |৯॥ 
কৃতং ত্রেতা ঘাপরঞ্চ কলি্চ ভরতর্ষভ !| 

র।জমূলা ইতি মতির্সম নাস্তযত্র সংশয়ঃ ॥১০| 

_ভাবত্কৌমুদী 

অন্তীতি। অন্থক্রোশানদয়াতঃ, পুত্রপৌত্রান্। অতিতি্ষুঃ পলনাশক্তাবপি ত্যভ,মনিচ্ছু: | 
সর্ব ো লোক ইতি শেষঃ 0৭1 

কথমিতি। কলুষতাং পাপিত্বম। ন হীয়েত ভ্রপ্তেৎ |৮| 
বাঁজেতি। অনাগতন্তানয়নং যৌগ: আগতন্ত রক্ষণ ক্েমম্, প্রধোজনোপযোগিনীবৃষিঃ 

সুবৃষিত্তাঃ 1৯1 
কৃতমিতি। রাজ্জে! নিষ্প।পত্থে কৃতম্, কিঞ্চিংপাঁপণাপ্ত্বে রেতা; অর্ধপাপত্বে দ্বাগরমূ, 

*পাঁপমযত্ে চ কলিরিতা ভিপ্রায়ঃ ॥১০। 

ভাবতভাবদীপঃ 

হীন ইতি। আঁপন্তকাধ্যমপি কণিকে'নাক্তম, তত্র বিশ্বামিত্রাশ্বজাঘনীপচনরূপং শিষ্টাচাবং 
্রমাণয়তি ॥১--৬| অতিতিসষস্তাভমনিচ্ছুঃ, অনক্রে]শদয়াত, ্ রা্মণান্ পাল যিতুমশক্তে| বাঁজ| 

্রাহ্মণেবা লী অনুভব কৰিতে লাগিলে, মেঘ বর্ষ ন। কবিতে থাকিলে, লোকের 
মধ্যে পবস্পব ভেদ উপস্থিত হইলে এবং পুৃথিবীব সমস্ত জীবিকানির্বাহেব উপাযই 
দন্াদেব কবতপগত হইলে--এইবপ নিকৃষ্ট কাল আসিষা পড়িলে, ব্রাহ্মণের! 
কিপ্রবাবে জীবনধাবণ কবিবেন? ॥১ _-৩। 

পিতামহ! নবলাথ! মানুষ পালন কবিতে না পাবিয়াও দয়াবশতঃ পুত্রপৌন্র" 
প্রভৃতিকে পবিত্যাগ কবিতে অসমর্থ হইয়া, আপৎকালে কিপ্রকাবে চলিবে, তাহা 
আপনি আমাব নিকট বলুন ॥৭॥ 

শক্রসস্তাপক পিতামহ! লোক সকল পাগী হইযা পড়িলে, রাজ! কিভাবে 
চলিবেন এবং কিপ্রকাবেই বা ধর্ম ও অর্থ হইতে বিচ্যুত হইবেন না? 1৮ 

ভীম্ম বলিলেন__মহাবাহু। প্রজাদেব অর্জন, রক্ষণ, উপযুক্ত বৃষ্টি, বোগ, মৃত্য 
ও ভয়--এই সমস্তেবই কাবণ বাজা 1৯1 



পর্বণি সপুত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৩৫৩ 

তন্মিংস্থভ্যাগতে কালে প্রজানাং দোষকা'রকে। 
বিজ্ঞানবলমাস্থায় জীবিতব্যং ভবেত্তদা ॥১১| 
অত্রাপুযুদাহ্রস্তীমমিতিহাসং পুরাতনমূ | 
বিশ্বামিত্রম্ত সংবাদং চাগ্ডালম্ত চ পকণে ॥১২। 
ত্রেতাদাপরয়োঃ সন্ধৌ৷ তদা দৈববিধিক্রমীৎ | 
অনাবৃষ্টিরভূদঘোর৷ লোকে দ্বাদশবার্ষিকী |১৩| 
গ্রজানাম“তবৃদ্ধানাং ষুগান্তে সমুপস্থিতে | 
ভ্রেতাবিমোক্ষমময়ে দ্বাপরপ্রতিপাদনে ॥১৪|। 
নববর্ষ সহত্রাক্ষঃ প্রতিলোমোইভবদৃগুরুঃ | 
জগাম দক্ষিণং মার্গং সোমে। ব্যাবৃতলক্ষণঃ |১৫। (যুগ্কম্) 

৯০১০৬, উপ পেস ৯০৫ ৬ ৯৮ উপ পাপ ৮৯টি 

ভারতকৌমুদী 
তন্িঙ্সিতি। তন্মিন কণৌ। বিজ্ঞানবধং বিবেকণক্তিম্॥৯১ 
অত্রেতি। পক্কণে অন্তজভবনে | পণ: এনবাঁলয়ঃ” ইত্যমবঃ ॥১২] 
ত্রেতেতি। দৈববিধিক্রমীৎ দৈববিধানবশীং। দ্বাদশবর্ষাণি ব্যাপ্যেতি দাঁদশবার্ধিকী ॥১৩। 

প্রজানামিতি। অতিবুদ্ধাামত্যন্তবাহন্য প্রাপ্ডানাম্। ত্রেতাবিমোক্ষদময়ে ত্রেতাধুগসমাপ্তি- 

কালে, দ্বাপবন্ত গ্রতিপাদনে প্রান্তিনময়ে। সহতরাক্ষ ইন্তট, গ্রতিলোগে বন্রগামী, গুকরৃহিষ্পতিঃ | 
ব্যাবৃত্বলন্গণত্তিবৌহিতনৈর্শল্যঃ 1১৪-_-১৫1 

ভারতভাবদীপঃ 

কিং কৃরধ্যাদিত্যর্থ; ॥৭--৮। অগ্রাপ্তগ্রাপণং যোগঠ প্রান্তসংরক্ষণং ক্ষেমঃ। সুবৃষ্িশ্চ তাঃ। বাক্ষণা- 

দীনাং বিপদাগমং বাঁজ্ঞ এব দৌষ ইত্যর্থঃ 1৯--১১1 পকণে চাণ্ডালগাঁবে 1১২॥ নৈববিধিরৈব- 

আর ভরতশ্রেষ্ঠ ! বাজাই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপব ও কলিষুগেব মূল- ইহাই 
আমার ধাবণা, এমন কি এ বিষয়ে আমার কোন সংশষই নাই ॥১০| 

কলিযুগ লোকের নানাবিধ দোঁষ উৎপাদন কবে, সেই কলিকাল আসিয়া 

পড়িলে, তখন বিশেষ বিবেচনা করিয়া, মানুষেব বাঁচিতে হইবে ॥১১॥ 

এই বিষয়েও মনত্বীবা কোন অন্ত্যজপল্লীতে মহর্ষি বিশ্বীমিত্র এবং চাণগডালেব 

সংবাদরপ গ্রাচীন বৃত্তান্তেব উল্লেখ কবিষা থাকেন ॥১২। 

ত্রেতা ও দ্বাপবধুগের সন্ধিদ্ময়ে দৈববশতঃ জগতে ঘ্বাদশবর্ষব্যাপক ভয়ানক 
অনাবৃষ্টি হইয়াছিল ॥১৩। 

্রেতাযুগ্ন চলিযা যায এবং ছাপবধুগ উনস্থিত হয়, এইবপ সেই সমযে অত্যস্ত- 

ৃদধিগ্রাপ্ত মনুস্গ্রণেব প্রলয় উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র বর্ষা করেন নাই, বৃহম্পতি বক্রী 

হইয়াছিলেন এবং চন্দ্র মলিনমণ্ডল হইয়। দক্গিণদিকে গমন কবিতেছিলেন ॥১৪--১৫॥ 

১৭০ 



১৩৫৪ মহাভারতে শাস্তি- 

নাবশ্টায়োহপি তত্রাভৃৎ কুত এবাভ্রজাতয়ঃ | 

ন্ঘঃ সংক্ষিগ্ততোয়ৌঘাঃ কিঞিদন্তরগতাস্ততঃ ॥১৩৬| 
সরাংদি সরিত্চৈব কুপাঁঃ প্রজ্রব্ণানি চ। 
হতত্বিষো ন লক্ষ্যন্তে নিসর্গাদৈবকারিতাৎ ॥১৭॥ 
উপশুঞজলস্থায়৷ বিনিবৃভসভাপ্রপা। 
নিবৃত্বযজ্ঞস্বাধ্ায়া নির্ধঘট কারমঙ্গলা ॥১৮॥ 
উৎসম্নকৃষিগোরক্ষা নিবৃত্তবিপণাঁপণা । 

নিবৃততযপ্রসন্তারা বিপ্রনউমহোৎসবা |১৯| 
অস্থিকস্কালসন্কীর্ণ৷ হাহাভূতনরাকুল! | 
শৃন্যতৃয়িষ্নগরা দর্ধগ্রামনিবেশন! |২০। 
কচিচ্চৌরৈঃ কচিচ্ছক্ত্রৈঃ কচিদ্রাজভিরাতুরৈ: | 
পরস্পরভয়াচ্ৈৰ শৃন্যতূয়িষ্ঠনির্জনা ॥২১। 
গতদৈব্তসংস্থান! বৃদ্ধবালবিনাকৃতা । 
গোহজাবিমহ্ষীহীনা পরম্পরপরাহতা |২২।॥ 
হতবিপ্র1! হতরক্ষা প্রনফীষধিসঞ্চয়। | 
শবভৃতনরপ্রায়া বভূব বনুধ! তদা ॥২৩| কেলকষ্) 

সা সিসি 

ভাবতকৌমুদী 
নেতি। অবস্ঠায়্তধাবঃ, অভ্রদাতয়ে। ম্বেগাগাঃ | সংক্ষিপ্তুতোয়াঃ গশুফজলাঃ। কিঞ্চিং 

কিয়তো। নগ্শ্চ অন্তর্গতাস্তিবোহিতথাতাঃ 1১৬। 
সরাংদীতি। প্রঅরবণানি জনপ্রপাভাঃ। হতত্বিষো নষ্টশোভাঃ নিসর্গারনাবৃষ্টিখভাবাৎ1১৭% 

ভাবতভাবদীপঃ 

বিহিতঃ ॥১৩--১৪ গ্রতিলোমো বক্রী, বা'বৃতমন্তথাভৃতং লক্ষণং চিহৃুং যস্ত 1১৫| অবস্ঠায়ে! 
ধৃমিকা 7১৬--১৭। জপস্থায়াঃ ক্ষুদ্রজসাশয়া: ।১৮॥ বিপণো বিক্রয়াদিং, আপণো! হষ্ঃ ॥১৯--২২| 
₹তা আরক্গা রক্ষাকর্ভারো! যতাং দা ভৃততরঃ শশা নবৃস্তঘদগমা। ভূততকপ্রায়া, ভৃতনরপ্রায়েতি টি 69685555555558550888855755777588 

সেই সময়ে কুযাসাই হইত না, মেঘ আব হইবে কি প্রকারে! অনেক নদী 
শুকাইয! গিয়াছিল এবং কতকগুলি নদী একেবাবে খাতশুন্ত হইয়৷ পড়িয়াছিল ॥১৬। 

দৈবর্ত ও স্বভাববশতঃ অনাবৃষ্ি__ জলাশয়, নদী, কৃপ ও প্র্রবণেব শোভা নষ্ট 
হওয়ায়, সেগুলিকে জলাশয় প্রভৃতি বলিয়াই লক্ষ্য কর! যাইত না ॥১৭ 
০৮) অত দাকগিশাতপুততকে বিবিধ দঠজ্দে হ্ 

সিসি ৬টি পা সত পিল 
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তম্মিন্ প্রতিভয়ে কালে ক্ষীণধর্থ যুধিঠির ]| 
বত্রমুঃ ক্ষুধিত৷ মত্ত্যাঃ খাদমানাঃ পরম্পূরমূ ॥২৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
উপেতি। জলানি তিটন্তেঘিতি জলম্থায়া জলাশয়াঃ। গুধিকবণে ঘতডি রূপমূ, উপশুফা 

জলম্থায় যন্তাঃ সা, বিনিবৃত্তাঃ সভ! প্রপাঃ পানীষশালাশ্চ যন্তাঃ সা। নিবৃদ্তা বজ্ঞাঃ হ্বাধ্যায় 
বেরপাঠাশ্চ যন্তাং সা, নির্ন বিদ্ন্তে বষট.কাব দেবহবির্ধানানি মঙ্বলানি বিবাহাদিমঙ্গলকর্ম্মীণি চ 
যন্তাং সা। উৎমন্নাঃ কৃষয়ে! গোবক্ষাশ্চ যন্তাং সা, নিবৃত! বিপণাঃ ক্রষবিক্রয আপণাস্তৎস্থানানি 
চয়ন্তাং সা। নিবৃতা যুপসন্তাব৷ ধুপাদিষজ্ঞোপকবণানি যন্তাং সা, বিপ্রনষ্টা বিলুপ্ত! মহোৎসব! 
যন্তাং সা। অস্থিভিঃ কষ্কাপৈশ্চ সন্ীর্ঘ ব্য।প্া, হাহাভূতৈ: হাহাকাবিভি্নবৈঃ আরুল! আবীর্ণ,। 
ৃ্ানি শৃন্স্থানান্তেষ ভূষিষ্ঠানি বন্ছশাঁনি যেষাং তানি তাদৃশ।নি নগরাণি ঘন্ত1ং সা, দগ্ধানি গ্রাম 
নিবেশনানি গৃহাঁণি চ যন্তাং সা| আতৃকৈ, ক্ষুৎপীডিতৈ:। শৃঙ্গুনি শৃনস্থানানি ভূয়ি্ঠানি বহলানি 
যন্তাং স| চাস নির্জনা চেতি সা। গতানি নষ্টানি দৈবতসংস্থানানি দেব্তাধতনানি যস্তাং সা, 
বৃদ্ৈব্বলৈশ্চ বিনাঁকত! বহিতা, অল্পপ্রাণ তয় তেষাং মবণীদিতি ভাবঃ | গোঁভিঃ, অনৈশ্ছাগৈঃ 
অবিভির্ষেষেঃ মহ্ষীভিশ্চ হীনা, পবম্পবং পবাহত। খান্তাদ্বেষণা্র নিখাঁতা। হুতা খাগ্ভাভাবে- " 

নৈব মাবিতা বিপ্র! যন্ত।ঃ সা, ৬থ| হত আপক্ষা বঙ্গাকর্তাবো যন্তাঃ সা, প্রন ওষবীনাং 
লতাগুলাদীনাং সঞ্চযে| বস্তা: স।| শবভৃতা নব! প্রায়! বহুল যত্র সা চ॥১৮--২৩| 

তশ্িক্িতি। প্রতিভয়ে ভযঙ্কবে। পতযস্কবং গ্রতিভরম্” ইত্যমব: ॥২৪॥ 

সমস্ত জলাশয়েব জল শুকাইয়া গিয়াছিল, সভা, জলমত্র, যজ্ঞ, বেদপাঠ, দেবপৃজ। 
ও বিবাহপ্রভৃতি মাঙ্গলিক কর্ম একেবাবে তিবোহিত হইযাঁছিল , কৃষি ও পশুপালন 

উৎসন্ন হইযাছিল; ক্রয-বিক্রয হুইত না, দৌকানগুলি উঠিয়! গিযাছিল ; বুপ- 
প্রভৃতি যজ্ঞোপকবণ সংগ্রহ হইত ন| এবং মহোৎসবদকল অন্তহিত হইয়াছিল ; 

পৃথিবী অস্থি ও বঙ্কালে পবিপূর্ণ হইয়াছিল, মনুষ্বেবা৷ হাহাকার কবিতেছিল, নগবেব 

বছস্থানই শূন্য হইযা গিষাছিল, গ্রাম ও গৃহমকল ন্্য্যে তাপে দধপ্ায় হইযাছিল ; 

কোথাযও চোঁব, কোথায়ও অস্ত্র, কোথাযও বাজ! এবং কোথায়ও ক্ষুধার্ত লোকৈব 

উপদ্রবে, আব পবস্পবেব ভয়ে বহুস্থানই জনমানবশূহ্য হইয! গিয়াছিল; দেবালয় 
সকল উঠিয়। গিযাছিল, বালক ও বুদ্ধগণ মবিয। গিয়াছিল, গর, ছাগল, মেষ ও মহিষ 

ছিল না, ক্ষুধার্তেবা৷ পবম্পর তাডন কবিতেছিল; ব্রান্ষণগণ ও বক্ষকগণ বিধ্বস্ত 

হইযাছিলেন; লতাগুলাগ্রভৃতি বিনষ্ট হইয়াছিল এবং প্রা মনুষ্যই মবিষা গিয়া- 

ছিল ॥১৮-_২৩॥ 

যুধিঠিব ! ধর্ণহীন মেই ভবঙ্কব সমবে ক্ষুধার্ত মনুস্তেবা। পবস্পব ভক্ষণ করিতে 
থাকিয়া, ভ্রমণ কবিতে লাগিল 1২৪ 



৬৩৫৬ মহাভারতে শান্তি" 

ধাষয়ো নিয়মাংস্ত্য।া পরিত্যজ্যাগ্রিদেবতাঃ | 

আব্রিমান্ সংপরিত্যজ্য পর্য্যধাবন্িতস্ততঃ ॥২৫| 

বিশ্বীমিত্রোহথ ভগবান্ মহর্ষিরনিকেতনঃ | 

ক্ুধাপরীগতো৷ ধীমান্ সমস্তাৎ পর্্যধাবত ॥২৬| 

ত্যজ্ত। দারাংস্চ পুত্রাংস্চ কম্মিংস্চ জনসংসদি। 

ভক্ষ্যাভক্ষ্যসমে। ভূতবা, নিরগ্লিরনিকেতনঃ ॥২৭॥ (যুখ্কম্) 
স কদাচিৎ পরিপতন্ শ্বপচানাং নিবেশনমূ। 

হিংক্রাণাং গ্রাণিঘাতানামাসসাদ বনে কচিৎ ॥২৮| 

বিভিন্নকলসাঁকীর্ণং শ্বচর্মাচ্ছেদনাযুতম্ | 

বরাহখরভগ্নাস্থিকপাঁলঘটনস্কুলমূ ॥২৯॥ 

মৃতচেলপরিস্তীর্ণং নির্্মাল্যকৃতভূষণম্। 

দর্পনির্মোকমালাভিঃ কৃত চহুকুটীমঠমূ ॥৩০। 
কুকুটারাববন্থলং গর্দতধ্বনিনাদিতম্। 

উদ্ঘোষস্তিঃ খরৈর্বাক্যৈঃ কলহস্তিঃ পরম্পরম্ ॥৩১। 
উল্কপন্সিধ্বনিভির্দেবতায়তনৈর্বৃতমূ। 

পপ পপর 

ভাঁবতকৌমুদী 
খধষ ইতি। নিয়মান্ জপনানাদীন্: অগিদেবতাঃ অথিহোত্রানসিদেববিগ্রহান্ ॥২৫| 
বিশেতি। অনিকেতনে! গৃহশূন্ঃ | স্মুধাং পবীগতঃ প্রাপ্ত; | ভক্ষ্যাভন্্যে সমে কষুধার্ড- 

তয় তুলো যন্ত সঃ॥২৬--২৭॥ 
সইতি। পবিপতন্ পর্ধ্যটন্, শ্বপচানাং চাগুলানাস্। প্রাণিনাঁং ঘাঁতো বধো যেভ্যন্ডেবাণ্। 

বিভিন্ৈ্নানা প্রকারে: কলনৈ রক্তমাংসবক্ষাকুস্তৈঃ আবীর্গং ব্যাণ্তস শুনাং কুকুরাণাং চর্মাণি ছিন্তন্তে 
ঘৈশ্তৈরস্ৈঃ আধুতং সমগ্বিতম্। ববাহখবাণীং শৃকরগর্দভানাং ভগ্গৈঃ অস্থিভিঃ কপালৈঃ ঘটে 
সুলং ব্যামূ। মৃতাঁনাং চেলৈর্বসনৈঃ পবিস্তীর্ৎ পবিপূর্ণম, নিশ্মাল্যূতানামেব মাঁল্যাদিভিঃ 
কৃত ভূষণং শোভা যন্ত তৎ। সর্পাণাং নির্্োকম1লাঁভি; পরিত্যক্তচর্দশ্রেণীভিঃ ক্কতচিহ্ানি 
কুটামঠানি ক্ু্রগৃহমৃদ্গৃহাণি যত্র তৎ। কুকুটানাং পক্ষিণাম্ আবাবাঃ শব! বণ] বক্র তৎ| বাক্যে 

পরম্পরং কলহদভিঃ বিবদভির্রনৈঃ | উপ.কপক্ষিধবনিভিঃ পেচকববৈঃ: দেবতার়তনৈশ্চ বৃতম্। 

থাধিব! জপ, স্নান, তণন্তা, অগ্নি, দেবতার বিগ্রহ এবং আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া 
নানাদিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন ॥২৫॥ 

ক্রমে জ্ঞানী ও মহর্ষি ভগবান্ বিশ্বামিত্র ক্ষুধার্ত হইযাঁ, গৃহ ত্যাগ করিয়া, কোন 
লোকসমাজেব নিকট শ্ত্রীপুত্র বাখিযা, অগ্নিহোত্রের অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া, খাস্াখাগ্ঘ- 
সমান হইয়! সকল দিকে ছুটাছুটি কবিতে লাগিলেন ॥২৬-_২৭ 
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তৎ প্রবিষ্ঠ ্ষধাবিষে৷ বিশ্বামিত্রো মহানৃষিঃ। 
আহারান্বেষণে যুক্তঃ পরং যত্বং সমাস্থিতঃ |৩৩| 
ন চ কচিদরবিন্দৎ স ভিক্ষমাপোহপি কৌঁশিকঃ | 
মাংসমন্নং ফলং মূলমন্যঘা তত্র কিঞ্চন ॥58] 

অহো! কৃষ্ছুং ময়! গ্রাণ্ডমিতি নিশ্চিত্য কৌশিকঃ | 
পপাত ভূমৌ দৌর্বল্যাততশ্মিংস্চাণ্ডালপন্কণে ॥৩৫| 
স চিন্তয়ামাস মুনিঃ কিং নু মে সুকৃতং ভবে । 
কথং বৃথ! মত স্যাদিতি পারিবমত্ম! | 1৩৬| 

ভারতকৌমুদী 
লোহ্ঘণ্টাঃ পবিষ্কার| ভূষণাঁনি ধন্য তত, শ্বযুথন কুকুর্বসমূহেন পরিবাঁবিতং পরিবেষ্টি- 

তম্ [২৮--৩২॥ 

তদিতি। যুক্তে! মনোযোগী সন্, পরমত্যন্তম্ ॥৩৩। 
নেতি। অবিন্বৎ অলভত। কৌশিকো বিশ্বামিত্রঃ 1৩৪1 
অহো৷ ইতি। বন্থপি পকণশবেনৈব চণ্ডালগল্ীগ্রতীতি:, পপকণ: শববালয়ঃ* ইত্যমবকোধাৎ্, 

তথাপি তদানীং চণ্ডালস্থিতিবোধার্থং চাগ্ডালেত্যুক্তং কর্ণকুণ্ডলমিত্যাঁদিবং ॥৩৫। 
সইতি। সুক্কতং সুচুক্রিয়! | বৃথা! মৃত্যুঃ সখ! চাগ্ডালবেশস্তপমৃত্যুঃ 1৩৬1 

তিনি পর্যটন করিতে কবিতে কোন জমযে হিংঅরস্বভাব ও প্রাপিঘাতী চাণ্ডাল- 
গণের কোন বনস্থিত পল্লীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই পল্লীতে নানাবিধ 

কলস, কুকুবিচর্মচ্ছেদনেব অস্ত্র, শৃকব ও গার্দভেব ভগ্ন অস্থি ও কঙ্কাল, শবেব বন্ত 
ও মাল্য ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ছিল। কষুত্ ক্ষুন্্ তৃ্গৃহ ও মৃত্তিকগৃহ পতাকাব হ্যাষ সাপের 

খোলন দিয়া চিহি্ত করা ছিল; সেস্থানে কুকুরটি ও গর্দভগণ বব করিতেছিল, 
কতকগুলি গর্দত ও মনুস্ উচ্চস্ববে ও কর্কশবাঁক্যে পবস্পব কলহ কবিতেছিল, পেচক 

ডাকিতেছিল, নানার্দিকে দেবালয় ছিল, লৌহময ঘণ্ট সকল বুঝিতেছিল এবং কুকুব- 
গণ সেই পল্লীটাকে পরিবেষ্টন কবিয1 বহিয়াছিল ॥২৮--৩২॥ 

ক্ষুধার্ত মহধি বিশ্বামিত্র সেই চাঁগালভবনে প্রবেশ কবিয়৷ মনোযোগী হইয়া 

খাগ্চাম্বেষণে গুকতব যত্ব করিতে লাগিলেন 1৩৩| 

কিন্ত বিশ্বামিত্র যত্ব কবিয়াও সেই চাণ্ডালভবনেব কোন স্থানেই মাংস, অন্ন, ফল, 

মূল কিংবা অন্ত কোন খাস্ভই পাইলেন ন1 1৩৪1 

হায়! আমি কষ্টেই পড়িয়াছি' এইবপ নিশ্চঘ কবিযা বিশ্বীমিত্র ছুর্্বলতাবশতঃ 

সেই টাণ্ডালভবনে ভূতলে পতিত হইলেন 1৩৫1 



১৩৫৮ মহাভারতে শাস্তি-- 

স দর্শ শ্বমাংসন্ত কুতন্ত্রীং পতিতাং মুনিঃ। 
চাণ্ডালম্য গৃহে রাজন্! সম্ঘঃ শত্্রহতন্ত বৈ ॥৩৭॥ 
স চিন্তয়ামাস তদা ভ্তেয়ং কাধ্যমিতো ময়া। 

স হীদানীমুপায়ে৷ মে বিভতে প্রাণধারণে ॥৩৮| 
আপৎসু বিহিত স্তেয়ং বিশিষটদমহীনতঃ | 
বিপ্রেণ প্রাণরক্সার্থ, কর্তব্যমিতি নিশ্চয়ঃ |৩৯| 
হীনাদাদেয়মাদে। স্তাৎ সমানাতদনন্তরমূ | 
অসস্তবে ত্বাদদীত বিশিষ্টাদপি ধার্দিকাৎ ॥৪০। 
সোহ্হমন্ত্যাবসায়ীনাং হরমাণঃ পরিগ্রহাৎ। 
ন শ্তয়দোষং পশ্ঠামি হরিষ্যাম্যেতদামিষমূ ॥৪১| 

ভাবতকৌমুদী 
লইতি। শ্বা বকুবন্তম্ংসম্ত। কুততীংস্থানচাতের্বিকলাং নাড়ীমূ। পতন সতাদব্লকীগুণে। 

অমুজাষাঞ্চ নাড্যাঞ্চ শিবাধাং বপুযোপি ৮* ইতি হেমচন্্রঃ [৩৭ 
সইতি। সতের চৌধ্যম্,কার্ধাং কর্তব্যম, ইতঃ স্থানাৎ।৩৮ 
আপতস্বিতি। বিশিষ্ট শ্বাপেক্গয়া শরেষঠ:, স্মন্তল্যঃ, হীন: স্বাপে্য। নিকুটো জনস্তেভাঃ। 

বিপ্রেণেতি ক্িয়াদীনামপ্যুপলক্ষণম্ 1৩১ 
বিশিষ্টাদীনাং ক্রদমাহ হীনাদিতি। আঁেয়মপহর্তব্যম্ ৪০। 

শাপাপিসা্পি আসি আমা তা পিসি শী পিতা পরী পািসত্িল স্পা আর পপাপসপ্সিট সতত চিল চিট 

রাজশ্রেষ্ঠ | সেই অবস্থায় বিশ্বামিত্র চিন্তা কবিলেন_-এখন আমার কি করা 
ভাল হইবে, কিপ্রকাবেই বা অপমৃত্যু হইবে না! ॥৩৬। 

বাজা! ক্রমে তিনি দেখিতে পাইলেন_ সেই চাগুলভবনে সময শন্ত্রহত 
কুকুরেৰ মাংস ও নাঁড়ী ভূভলে পতিত বহিযাছে 1৩৭ 

তখন তিনি চিন্তা কবিলেন-_এ স্থান হইতে আমাৰ চুবি কবিতে হইবে। কাবণ, 
এখন আমার প্রাণধাঁবণেব অন্য উপায় নাই ॥৩৮| 

বিপৎকালে প্রাণবক্ষাব নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ, সমান ও নিকৃষ্ট লোকের নিকট হইতে 
সকলেবই চুরি কৰা কর্তব্য, ইহা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে 1৩৯ 

প্রথমে শিকৃষ্ট লোকেৰ বন্ত হবণ কবিবে, পৰে সমান লোকেব, তাহাবও সম্ভব 
না হইলে, বিপদেব সময়ে প্রধান ধার্মিক লোকেরও বস্ত হবণ কবিতে পারে ॥৪০1 

(৩৯) আপৎস বিহিতং সৈষ্ঠং বিশি্ক মহীরসঃ__পি বঙ বধ) 
(৪৯) সোহহ্য্তাবসানায় হবাম্যেনাং প্রতিগ্রহাৎ। ন ভৈন্তদোঘং পগ্ঠামি হবিষ্যামি 

শ্বজাঘনীম্ ॥ বঙ্গ বন্ধ! 



পর্ববণি সপ্তত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ১৩৫৯ 

এতাং বুদ্ধিং সমাস্থায় বিশ্বীধিত্রে। মহামুনিঃ | 
তম্মিন্ দেশে স নুষ্বাপ পতিতো যত্র ভারত 1 |৪২| 
স বিগাঁটাং নিশাং দৃষ সুণ্ডে চাণ্ডালপকণে। 
শনৈরুথায় ভগবান্ প্রবিবেশ কুটামুখম্ ॥৪৩| 
সুুণ্ত ইব চাণ্ডালঃ শ্লেম্বপিহিতলোচনঃ। 
পরিতিন্নস্বরো রূক্ষঃ প্রোবাচাপ্রিয়দর্শনঃ |88| 
কঃ কুতনত্রীং ঘটয়তি সুণ্তে চাগডালপকণে। 

জাগর্সি নান সুপ্তোইন্ি হতোইসীতি। চ দারুণঃ 8৫1 
সি পি ৩ চে রি বিকাশ 

ভাবতকৌমুদী 
স ইতি। অন্ত্াবসায়ীনাম্ অন্তযজানাং শ্বপচানাম্। দীর্ঘনবমার্যম্। পর্রগ্রহাৎ পরিগ্রহদোাৎ 

অধিকমিতি শেষঃ। আমিঘং কুকুবমাংসম্। তথা,চ-_“চাণ্ডালাস্তাস্্িয়ো গত্থ ভূক্তা চ প্রতিগৃহাঃচ। 

পতত্ন্তানতো বিপ্রে! জ্ঞানাৎ সাম্য গচ্ছতি ॥* ইতি মন্থবচনাৎ চাগালাৎ প্রতিগ্রহে যাবান্ 

দো ত্বদীয়নরবন্তেয়ে তু ন খলু ভাবাঁন্ দোষঃ | কিঞ্চ চাগানন্ত দানদনেহাৎ ততঃ প্রতিগ্রহে! 
ইপি সন্দিগ্ধী এবেতি ভাঁবঃ 0৪১। 

এতামিতি। যত্র দেখে পতিতোইভবৎ 1৪২॥ 
সইতি। বিগাঁচামধিকাম, সুণ্ডে নিত্রিতে ॥৪৩ 
নুযুগ্ত ইতি। শ্লেপ্পণ। লোচনমলেন পিহুতে আবৃতে লোচনে যন্ত সঃ। পবিভিনন্বরো 

বিক্ৃতকণ্ঠঃ ॥8৪| 
ক ইতি। ঘটয়তি সঞ্চালয়তি। সুপ্ডে! নিত্রিতঃ 08৫1 

অতএব আমি চাণ্ডালগণেব এই বস্ত্র হবণ কবিতে থাঁকিযা, ইহাব প্রতিগ্রহ কর 
অপেক্ষা চুরি করায় অধিক দৌঁষ দেখিতেছি না; স্থৃতবাং এই মাংসই আমি হরণ 
করিব ॥8১॥ 

ভরতনন্্ন | মহরধি বিশ্বীমিত্র এইবপ বুদ্ধি করিযা যেখানে পতিত হইযাছিলেন, 
মেইখানেই শষন কবিলেন 1৪২ 

ক্রমে তিনি বাত্রি অধিক হইযাঁছে দেখি! এবং চাগ্ালগৃহেব সকলেই শয়ন 

কবিয়াছে জানিযাঁ, ধীবে ধীবে উঠিয়া কুটীবদ্ধাবে প্রবেশ কবিলেন ॥৪৩| 
ওখানে চণ্ডাল যেন নিদ্রিতেব স্যায় হইয়া বহিয়াছিল $ কেন না, তাহাব নয়ন- 

যুগল মলে আবৃত হই! পড়িযাছিল। এই অবস্থায সেই অপ্রিয়দর্শন ও বঙ্ষমূত্তি 

চণ্ডাল বিকৃতদ্ববে বলিল-_॥88| 
'চগ্ডালগৃহেব সকলে শন কৰিলে কে এই নাভ়ীগুলি টানিতেছে, আমি জাগিযা 

রহিযাছি, ঘুমায় নাই, তুই মবিলি? সেই দাকণমুত্তি এইবপ বলিল ॥9৫॥ 

&৪) ইতঃ পরম্ "পচ উবাচ* ইত্যধিকঃ বঙ্গ বর্ধ। 



বং মহাভারতে শাস্তি_- 

বিশ্বামিত্রস্ততো ভীতঃ সহসা তমুবাচ হ। 

তত্র ভ্রীড়াকুলমুখঃ মোদ্েগন্তেন কম্মণা! ॥৪৬| 

বিশ্বামিত্রে|হহমায়ুন্নমাগতোহহং বুভুক্ষিতঃ | 

মাং মা বধীঃ শ্বপচান্ধ যদি সম্যক প্রপশ্যসি ॥৪৭| 

চাণ্ডালস্তদচঃ শ্রত্বা মহর্ষ্র্ভাবিতাত্বনঃ | 
শয়নাছুপসংভ্রান্ত উদ্যযে৷ প্রতি তং ততঃ ॥৪৮| 
স বিসৃজ্যাশ্র নেত্রাভ্যাং বহুমানাৎ কৃতাগুলিঃ। 

উবাচ কৌশিকং রাত্রে ত্রন্মন্! কিং তে চিকীর্ষিতমূ্ ॥৪৯| 
বিশ্বামিত্রস্ত মাতঙ্গমুবাচ পরিসাস্তয়ন্। 

ক্ষুধিতোহহং গতপ্রাণো হরিষ্থামি শ্বজাঘনীমূ ॥৫০। 
শসা সিসি 

বিশ্বেতি। ব্রীড়য়। লজ্জা 'আঁকুলং বিবর্ণং মুখং যন্ত সঃ 0৪৬৫ 
বিশ্বেতি। হে আধুগ্মন্ ্ বপচ ! | সম্যক্ গ্রপন্তসি তন্বং জনামি 1৪৭1 
চাণ্ডাল ইতি। ভাবিতাত্বনঃ তপঃশোধিতচিততন্ত । শয়নাঁৎ শষ্যাতঃ 1৪৮| 

মইতি। কৌশিকং বিশ্বামিত্রম। তে তয়া, চিকীর্ষিতং করত মিষ্টম্ ॥৪৯। 

বিশ্বেতি। মাতন্ং চাণ্ডালম্। গতপ্রাণ৷ ভোজনাভাবাঁৎ তিবোহিতবলঃ | শুন; কুকুরিন্ত 

জব্নন্তেয়মিতি জাঘনী মাংসপিগ্ডিকা তাম্। কটাপুবোভাগো জঘনম্, প্রীবে তু জবনং পুবঃ 
ইত্যমবঃ | এবমস্তত্র 1৫০| 

ভাব্তভাবদীপঃ 

পাঠে ভূতপ্রায়নরেতার্ঃ। শাঁবভূতনবপ্রায়েতি প্রাঁচাং পাঠঃ স্পষ্টার্থঃ | শব এব শাবঃ|২৩-- 
৩৫] বুথ অন্নং বিন ॥৩৬। কুতস্ত্রীং দপ্ডিকাঁম্ ॥৩৭--৪০| প্রতিগ্রহাতজ্জদোঁষাৎ সতৈন্যদোষ- 

মধিকং ন পল্তামীতার্থ;। শ্বঙ্জাধনীং শুনে! জঙ্ঘাঁম্ ॥৪১-_৪৪॥ ঘটয়তি চালয়তি ॥৪৫--৪৬| 

তখন সেই কার্ধ্যে বিশ্বামিত্রেব ভয় ও উদ্বেগ অন্মিয়াছিল এবং লজ্জায় মুখ বিবর্ণ 
হইয়াছিল, সেই অবস্থায় তিনি সহসা চাণ্ডালকে বশিলেন-_-18৬| 

'আযুষ্মন! চগ্ডাল! আমি বিশ্বামিত্র, আমি ক্ষুধার্ত হইয়া আসিয়াছি ; অত- 
এব তুমি যদি আমাব এই অবস্থা বুঝি! থাক, তবে আমাকে বধ কবিও না+॥৪৭| 

চাগ্ডাল তগস্থায় শুদ্ধচিত্ত মহধি বিশ্বামিত্রে সেই কথা শুনিযা, ব্যস্ত হইয়। 
শষ্যা হইতে উঠিয়া তীহাব নিকট গমন কবিল ॥8৮1 

এবং নয়নযুগল হইতে অশ্রু মার্জনা! কিয়া, বিশ্বামিত্রের প্রতি অত্যন্ত গৌবব- 
বশতঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাহাকে বলিল--ত্রাঙ্গণ! আপনি এই রাত্রিতে কি 
কবিবাব ইচ্ছা কবিয়াছেন ? ॥৪৯। 

(৪৭).**ম| বধীর্সম সদ্বুদ্ধে1--বঙ্গ বর্দ নি। 
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ক্ষুধিতঃ কলুষং যাতে। নাস্তি হীরশনার্িনঃ। 
ক্ষু্চ মাং দুষয়ত্যন্র হরিষ্যামি শ্বজাঘনীম্ ॥৫১| 
অবসীদস্তি মে প্রাণাঃ শ্রুতির্দে নশ্যতি ক্ষুধা । 
তুর্বলো নউসংজ্ঞশ্চ ভক্ষ্যাভ ক্ষ্যবিবর্জি্িতঃ | 

সোহধর্মং বুধ্যমানোহপি হরিষ্যামি শ্বজাঘনীম্ ॥৫২॥ 
অটন্ ভৈক্ষ্যং ন বিন্দামি যদা যুগ্রাকমালয়ে | 
তদা বুদ্ধিঃ কৃত। পাপে হবিষ্তামি শ্বজাঘনীম্ ॥৫৩॥ 
অগ্নিগুখং পুবোধাশ্চ দেবানাং শুচিষাড়বিভূঃ। 
যথাবৎ সর্ববভূগ ব্রহ্মা তথ। মাং বিদ্ধি ধর্মাতঃ |৫৪| ডি 

ক্ষুধিত ইতি। কলুষং চৌধ্যপাঁপম্, যাতঃ প্রাপ্ত, হীর্লজজ অশনাখিনে। ভোজনার্থিনঃ ॥৫১॥ 
অবেতি। শ্রুতিঃ শ্রবণশক্তিঃ। অন্মং চৌরধ্যপাঁপমূ। যটসপাঁদঃ শ্লোকঃ ॥৫২॥ 
অটশ্নিত। ন বিন্দামি ন লভে। পাপে চৌধ্যজনিতে ॥৫৩। 
অপ্মিবিতি। অ্ি্দ্বানাং মুখম, তেনৈব দেবৈঃ খাগ্যগ্রহণাৎ "অন্মিরবৈ দেবাঁনাং মুখস্৮ ইতি 

শতেশ্চ? দেবানাং পুবোখা অগ্রবর্তী চ, শুচিং পবিভ্রং পদার্থমেব সহত ইতি শুচিষাট, 

বিভূর্মহাঁতেজাশ্চ। তথাপি স ষথ! বথাঁবৎ সর্ধভুক্ সময়ানটসাবেণ বিশ্মুত্র/দিকমপি ভুউ[ক্ত, 
্রন্ম। ব্রাহ্মণৌৎপি তখৈব। মাচ ধর্মতত্বং ব্াণং বিদ্ধি জানীহি। তেন চাঁহং চাগ্ডাম্বাগিকমগি 
কুকু'রমাংসমপি চ ভৌজমর্ধ।মীতি ভাব; ॥৫৪। 

ভারতভাবদীপঃ 

মম মাম্1৪৭--৪৮॥ নেত্র/ভ্যাং শ্লেয়' পভিতাভা।ম্ ॥৪৯--৫০| বলুষং যাতঃ পাপঃ কর্মানস্থতঃ 

॥৫১--৫৩|॥ অথির্দেবানাং মুখ পুবোধাশ্চ সঃ শুচিষাট, শুচি মেধ্যমেব সহতে নামেধ্যম্ 0৫৪৫ 
পপি শশী শি সপ টিসি ন পপর 

বিশ্বামিত্র চণ্ডালকে প্রসন্ন কবিবাঁব ইচ্ছ।ষ বলিলেন__“আমি ক্ষুধার্ত এবং ভোজন 

না কবায় আমাব শবীব দূর্বল হইয। পড়িয়াছে ; অতএব আমি এই কুকুবেব 
জঘনেব মাংস হবণ কবিব ॥৫০॥ 

আসি ক্ষুধার্ত হইয়। পাপে প্রবৃত্ত হইযাছি এবং ক্ুধার্তেব লজ্জাঁও থাকে নাঁ__এই- 
ভাবে ক্ষুধা আমাঁকে দূষিত কবিয়াছে , অতএব মামি কুকুবেব জঘনেব মাংস 
হবণ কবিব ॥৫১ 

ক্ষুধায় আমাব প্রাণ অবসন্ন হইয়৷ পড়িযাছে, শ্রবণশক্তি নষ্ট হইয়। গিয়াছে, 
দেহে বল নাই, চৈডন্তওলোপ পাইতে বসিধাছে এবং খাগ্াখাস্ঠ জ্ঞানও হাঁবাইয়াছি : 
অতএব ইহ! পাপ-_এইবপ বুঝিযাঁও কুকুবেব জঘনেব মাংস হবণ কবিব ॥৫২॥ 

খন তোমারে পল্লীতে পর্যটন কবিয়া ভিক্ষা পাই নাই, তখন এই পাঁপবুদ্ধি 
কবিযাঁছি, নুতবাং কুকুবেব জঘনেব মাংস হবণ করিব ॥৫৩1 

১৭১ 

সণ পারা ৯ ৩৬ ৯০৯ ০ 



১৩৬২ মহাভারতে শান্তি 

তমুবাচ স চাণ্ডালো৷ মহর্ষে! শুগু মে বচঃ। 
শ্রত্বা তত্বং তথাতিষ্ঠ যথা ধর্থো ন হীয়তে |৫৫॥ 
ধর্মং তবাঁপি বিপ্র্ষে ! শৃণু যকত ব্রবীম্যহমৃ। 
শুগালাদধমং শ্বানং প্রবদন্তি মনীধিণঃ | 
তন্যাপ্যথম উদ্দেশঃ শরীরস্ত শ্বজাঘনী ॥৫৬॥ 
নেদং সম্যগব্যবসিতং মহর্ষে ! ধর্মমগহিতমূ। 
চাগ্ডালম্বম্ত হরণমভন্ষ্যস্ত বিশেষতঃ ॥৫৭॥ 

সাধ্বন্যমনুপশ্য ত্বযুপায়ং প্রাণধারণে। 
শ্বমাংসলোভাততপনো নাশস্তে স্তান্মহামুনে ! ॥৫৮] 

জানত৷ বিহিতং ধর্ম ন কার্য ধর্মসন্করঃ | 
ম৷ স্ব ধর্্ং পরিত্যান্দীস্ত্ং হি ধর্মভূতাং বরঃ ॥৫৯| 

লি্পিসসটি ছ সপাপী ৯৫ ৭৯ ১ সি ৭ ৬৯ পিসি ৯০৯ সপ * ৯ ২৭৯ ২০৯০৯ ৯ পপির সস সস সস সি সি শালা 

তমতি! তথা আতি অনুতিষ্ঠ কুক ॥৫৫1 
ধর্মমিতি। শ্বানং কুকুরমূ। ভত্ত শুনঃ শরীবন্তাপি শ্ব্জাঘনী কটাপুরোভাগন্থমাংসপেনী, 

অধম উদ্দেশঃ অঙ্গমূ। অত্র শ্বপদমধিকম্। যট পাঁদঃ শ্লোকঃ ॥৫৬| 
নেতি। ব্যবসিতং কর্মিষ্ম। চাল হব দ্রব্যং তন্ত ॥৫৭| 
সাধ্বিতি। সাধু সম্যক্, অনথপশ্ত অথ ॥৫৮ 
জানতেতি। বিহিতং ধর্খং জানতা জনেন ধর্মন্ত সন্কবঃ অধর্শেণ মিশ্রণং ন কার্ড: 1৫৯ (59888868575 0515578855588858753588 
অগ্নি দেবগণের মুখ ও অগ্রবর্তী, পবিত্র ্রব্যই গ্রহণ কবেন এবং মহাপ্রভাবশালী । 

তিনিও যেমন অবস্থানুসাবে সর্ববভূক্ হইয়া থাকেন, ব্রাহ্মণ তেমনই। চাগডাল! 
তুমি আমাকে ধর্্ান্ুসাবে সেই ত্রান্মণ বলিযা অবগত হও ॥৫৪॥ 

তখন সেই চাণ্াল বিশ্বামিত্রকে বলিল- মহর্ষি! আপনি আমা বাক্য শ্রব্ণ 
ককন, শ্রবণ করিয়! সেইবপ অনুষ্ঠান ককন, যাহাতে ধর্ম নষ্ট না হয় ॥৫৫1 

র্ষর্ধ! আমি আপনাকে যাহা বলিতেছ্ছ, আপনি আপনার সেই ধর্ম শ্রবণ 
ককন। পপ্ডিতেবা কুকুরকে শৃগাল অপেক্ষাও অধম পণ্ড বলিয়া থাকেন, সেই কুকুরেরও শবীবেব আবার অধম দেশ জঘন (কটাব সন্মখভাগ) 1৫৬| 

মহর্ষি! একে ত চাগালেব দ্রব্যহবণ, তাহাতে আঁবাব বিশেষ অখানথ দ্রব্যহরণ 
ধর্মগহিত ; অতএব আপনি এইট! ভাল আবস্ত করেন নাই 16৭ 

মহামুনি! ভাল, আপনি প্রাণধাবণের পক্ষে অন্ত উপায় অন্বেষণ ককন। কারণ, 
কুকুবেব মাংসে লোভ কবাষ আপনাব তগস্তাব ক্ষয় হইবে ॥৫৮৫ 
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বিশ্বীমিত্রস্ততে। রাঁজমিত্যুক্তে। ভরতর্ধভ ! | 

ক্ষুধার্ত; প্রত্যুবাচেদং পুনরেব মহামুনিঃ ॥৬০1 
নিরাহারম্ত সুমহান্মম কালোইভিধাঁবতঃ | 

ন বিছ্াতেহপুযুপায়শ্চ কশ্চিন্মে প্রাণধারণে ॥৬১॥ 

যেন যেন বিশেষেণ কর্ম্নণা যেন কেনচিৎ। 
উজ্জিহীর্ষেত সীদমানঃ সমর্থে! ধর্্মমাচরেৎ |৬২| 
এঁক্ডো ধর্ম কত্রিয়াণা ত্রাক্মণানামথাগ্নিকঃ| 
রহষবন্রির্মম বলং ভোক্ষ্যামি শময়ন্ ক্ষুধামূ ॥৬৩| 

ভারতকৌমুদী 
বিশ্বেতি। ইত্যুকশ্চাগ্ডালেনেতি ণেষঃ 1৬০1 
নিবিতি। অভিধাঁবতঃ ভক্ষাঘেষণায় বেগেন পর্যাটতো| মম মুমহান্ কালে! গত ইতি 

শেষ ॥৬১। 

যেনেতি। বিশেখ্ণে উপায়েন। উজ্িহীর্বেং জীবনমুদধর্তুমিচ্ছেৎ, নীদমানঃ ক্ষুধাদিনা 

অবমন্নীভবন্ ॥৬২॥ 
ধ্জ ইতি। হত্রিয়াণ।ম্ এন ইন্দ্রস্নধী ধর্দ:। প্রজাপাঁলনাত্মিক! বৃত্তিঃ ব্রাহ্মণানাম্ আগ্িকঃ 

অগ্নিম্বন্ী ধর্শঃ, সর্ববভূকৃষ্বরূপ। বৃত্িঃ। তেন চ মম ব্রহ্গবহির্র্ষতেজোরপে! বহিঃ, বনং শক্তি- 

বস্তি, ততশ্চ ক্ষুধ|ং শময়ন্ এমগ্লিতৃমিচ্ছন্। অভঙ্গ্যমপি ভোক্ষ্যামি। পরঞ্চ তেন ব্রহ্মবহ্িবলেন 

তৎ্পাপং নাশয়িষ্যামীতি ভাব: ॥৬ 

যিনি বেদবিহিত ধর্ম জানেন, তাহাব পক্ষে অধর্মেব সহিত ধর্মের মিশ্রণ করা 
সঙ্গত নহে ; অতএব আপনি ধর্ম পরিত্যাগ কবিবেন না । কেন না, আপনি ধার্্িক- 
শ্রেষ্ঠ ॥৫৯। 

ভবতশ্রেষ্ঠ বাজ! চণ্ডাল এইবপ বলিলে, ক্ষুধার্ত মহধি বিশ্বীমিত্র পুনরায় 
এই কথ! বলিলেন-__॥৬০| 

“আমি নিবাহাবে থাকিষ1 নানাঁদিকে ছুটাছুটি কবিতেছি, এই অবস্থায় আমার 
দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছে; কিন্ত আমার প্রাণ ধাবণেব পক্ষে অন্ত কোন উপায়ই 
নাই বুঝিয়াছি ॥৬১॥ 

মানুষ বিপদে অবসন্ন হইয়া যে কোন উপায় কিংবা ষে কোন কার্য্যদ্ারা প্রীণ 

বক্ষা কবিবাব জন্ত চেষ্টা কবিবে ; তাঃবপব, সমর্থ হইয়া ধর্মী আচরণ করিবে ।৬২। 

ক্ষত্রিযগণেব ইন্দ্র ধর্ম (প্রজাপালন) এবং ত্রাহ্মণগণের অগ্নির ধর্ম (সর্বভোজিত)। 

তা*ব্পব, আমাৰ ব্রহ্মাতেজংস্ববণ শক্তি বহিযাছে; অতএব আমি ক্ষুধার নিবৃত্তি 

কবিবার জন্ অভক্ষ্যও ভক্ষণ কবিব ॥৬৩। 

পিটিসি রা সিসি উম 



১৩৬৪ মহাভারতে শান্তি 
যথা! যখৈব জীবেদ্ধি তৎকর্তব্যমহ্লেয়া | 
জীবিতং মরণাচ্টেয়ো জীবন্ ধর্মমবাপু,য়াৎ |৬৪| 
সোহহং জীবিতমাকাজ্ন্নতক্ষযস্তাপি ভক্ষণমূ। 
ব্যবস্তে বুদ্িপূর্বং বৈ তদ্তবাননুমন্যতাম্ |৬৫॥ 
জীবন্ ধর্দ্মং চরিষ্যামি প্রণোৎস্তাম্যশুভানি তু । 

তপোভিবিদ্ায়া চৈব জ্যোতীংষীব মহতমঃ ॥৬৬| 
শ্বপচ উবাচ । 

নৈতৎ খাদন্ প্রাপুতে দীর্ধমাযুর্নৈ প্রাণানামৃতত্তেব তৃপ্ডিঃ | 
ভিক্ষ্যামন্যাং ভিক্ষ ম৷ তে মনোহস্ত শ্বতক্ষণে শ্বা হভক্ষ্যে দ্বিজানাম্ ॥৬৭॥ 
ডি নিরবে বব ষিবরিকককরবকেকিরিকিকরর ০ 

ভারতকৌমুদী 
যথেতি। অহেলহ৷ অনব্রয়া | শ্েেম্বং প্রতি হেতুমাহ জীবন্লিত্যাদি 1৬৪] 
স ইতি। জীবিতং জীবনবক্ষামূ। ব্যবস্তে কর্তূমিচ্ছামি 1৬৫) 
জ।বন্িতি। প্রণৌৎস্তামি নাঁশহিস্যামি, অগ্তভানি পাপানি ॥৬৬| 
নেতি। ভিক্ষ যাচন্ব। শ্বভক্ষণে কুকুবমাংসভোজনে, শ্বা কুকুবঃ ,৬া 

ভারতভাবদীপঃ 
তস্তা'পি যথ। সর্ধভূক্ত ং তথাহং বরহ্ধা ্রাহ্মণোহপি তভল্যতাঁৎ সর্ববভূগ ভবিষ্যামীত্যর্থ; 1৫৫--৬২। 
র্ত্রঃ পালনাত্মকঃ, আগ্নিকঃ সর্বভূত্কুরূপঃ, ব্রহ্ধ বেদঃ স এব বহিঃ [৬৩--৬৫| জ্যোতীংবীব 

মানুষ ষে যে ভাবে জীবিত থাঁকিতে পারে, অবহেল| না করিয়া তাহা ভাহাই 
করিবে। কারণ, মবণ অপেক্ষা জীবন ভাল । কেন না, জীবিত থাকিয়া ধর্ম লাভ 
করিতে সমর্থ হয় ॥৬৪॥ 

অতএব আমি সেই জীবন কামন! করিয়া বুদ্ধিপূর্বকই অভক্ষ্য তক্ষণও ক্রিবাঁব ইচ্ছ। কবিতেছি; স্থৃতরাং তুমি তাহাব অনুমোদন কব 1৬৫1 
আমি জীবিত থাকিয়া ধর্ম আচরণ করিব এবং তেজ যেমন গা অন্ধকাব নাশ করে, সেইৰপ আমি তগস্তা ও বিদ্যাদ্ধাবা পাপ নাশ কবিব1৬৬| 
চাপ্ডাল বলিল--মহর্ধি! এই কুকুরেব মাংস ভক্ষণ কৰিয়া দীর্ঘ আয়ু লাভ কব! বায় না কিংবা প্রাণ রক্ষাও করিতে পাঁবা যায় না, অথবা অমৃত ভন্দণে যেরূপ তৃপ্তি 

হয়, সেঝাপ তৃপ্তিও হয় নাঃ সুতরাং আপনি অন্থা ভিক্ষা] প্রার্থনা ককন ; কিন্ত আপনার মন যেন কুক্ুবের মাংস ভক্গণেব দিকে যায় না ॥ কেন না কুকুব ত্রান্মণ- গণের অভদ্ষণীযঃ ডে৭। 



পর্বণি সপ্তত্ভিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৩৬৫ 

বিশ্বামিত্র উবাচ । 

ন ভূরভিক্ষে দুলভং মাংসমন্চ্ছ পাঁক। মধ্যে ন চ মেহস্তি বিত্ত 
্ষুধার্ভশ্চাহমগতির্নিরাশঃ শ্বমাংসে চান্সিন্ ষড় রসান্, সাধু মন্যে ॥৬৮| 

শ্বপচ উবাচ । 
পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্দ্য। ব্রহ্মক্ষত্রগ্ত বৈ বিশঃ। 
যদি শান্তরং প্রমাণং তে মাহভক্ষ্যে বৈ মনঃ কৃথাঃ ॥৬৯] 

বিশ্বামিত্র উবাচ । 
অগস্ত্যেনাস্থরে। জগ্ধে। বাঁতাপিঃ ক্ষুধিতেন বৈ। 
অহমাপদ্গতঃ ক্ষুতো৷ ভক্ষয়িষ্থে শ্বজাঘনীম্ ॥৭০| 

শ্বপচ উবাচ। 

ভিক্ষ্যামন্তামাহরেতি ন চ কর্ত,মিহার্থসি। 
ন নূন কার্ধামেতদ্ৈ হর কামং স্বজাঘনীম |৭১| 

ভাবতকৌমুদী 
॥ নেতি। হে শ্বপাক! চাগুাল! বিদ্বং ধনং নাস্তি, যেন খাগ্ং ক্রেতুমর্থামীতি ভাব; 

অগতিরিকপায়ঃ। যড়রসা যথা-_কষায়ঃ, মধুর: লব্ণঃ, কটু:, তিক, অন্শ্চেতি /৬৮। 

পঞ্চেতি। পঞ্চ নখানি যেযাং তে। তে চ ষথা-_-্শশকঃ শল্লবী গোঁধা খজী কৃর্মস্ত 

পঞ্চমঃ* ইতি ॥৬৯| 
অগস্ত্েনেতি। জগ্ধো৷ ভক্ষিতঃ। ক্ষুততঃ কুধাতঃ 1৭০] 

ভিক্্যামিতি। কর্ত,ং তদ্ভিক্ষাহবণমিতি শেষ: নারহথসি নিবাহাঁবতঘা দুর্বলত্বাৎ। এতৎ 
কুকুবিমাংসভক্ষণম্। অনিচ্ছয়া পক্গান্তরমাহ হবেতি ॥৭১1 

বিশ্বামিত্র বলিলেন-_চাণ্ডাল ! আমি মনে কবি, এই ছূর্ভিক্ষেব সমষে আমার 

পক্ষে অন্ত মাংস সুলভ হইবে না, আমার ধনও নাই, আমি ক্ষুধার্তও হইয়াছি, ক্ষুধ! 
নিবারণের অন্ত উপায়ও নাই; স্তৃতবাং জীবনে নিবাঁশ হইয্াছি; অতএব আমি 
ধারণা করি, এই কুকুরের মাংসেই ঠিক্ ছয়টা রস আছে? ॥৬৮া 

চাগ্ডাল বলিল--“মহর্ধি| ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিষ ও বৈশ্ঠেব পক্ষে পঞ্চ প্রকার পঞ্চনখ 

গ্রাণীই ভক্ষণীয়। আপনাব নিকট এই শাস্ত্র যদি প্রমাণ হয়, তবে এই অভঙ্ষণীয় 

মাংসের প্রতি মনোনিবেশ করিবেন না? ॥৬৯/ 

বিশ্বামিত্র বলিলেন-_-মহর্ষি অগস্ত্য ক্ষুধার্ত হইযা৷ বাতাপিনামক অস্থবেব মাংস 
. ভক্ষণ করিযাছিলেন, আমিও ক্ষুধাব জালা বিপন্ন হইয়! কুকুবে নিকুষ্ট মাংস ভক্ষণ 

করিধ' ॥৭০॥ 



১৩৬৬ মহাভারতে শাস্তি - 

বিশ্বামিত্র উবাচ । 
শিষ্ট। বৈ কারণং ধর্মে তদৃরুত্তমনুবর্ভয়ে | 
পরাং মেধ্যাশনাদেনাং ভক্ষ্যাং মন্তে শ্বজাঘনীম্ |৭২| 

শ্বপচ উবাচ | 
অসভির্যঃ সমীচীর্ণো ন স ধর্ম সনাতনঃ | 

নাকার্যমিহ কার্যাং বা মা ছলেনাশুভং কৃথাঃ |৭৩ 

বিশ্বামিত্র উবাচ। 
ন পাতকং নাবমতযুষিঃ সন্ কর্ত মতি | 

সমে চ শবহুগে৷ মন্যে তন্মাদ্ভোক্ষ্যে শ্বজাঘনীম্ 1৭8] 

ভারতকৌমুদী রর 
শি ইতি। শিষ্টাঃ শাস্থস্ঘারিনো জনাঃ, কাবণং প্রমাণমূ, তেষাং বৃতং চরিত্রম্, অচ্বর্ে 

অহ্দবামি। মেধ্যাশনাৎ পবিভরদ্বাভক্ষণীৎ, পরাং শ্রেষঠাম্। অনতস্তাপ্রাপ্যত্বাদিতি ভাব [৭২] 
অদস্থিরিতি। সমাচীর্ণ: সযাচবিতঃ। অন্তভং পাঁপম্ [৭ 
নেতি। অবমতং সন্ভিববজ্ঞাতম্। শবযগে কুকুরিহরিণে। 858 

ভারতভাবদীপঃ 
তপইদ্ধনেব বলবস্তং করিষ্যামি আত্মানমিতি শেষঃ 0৬৬৬৮ পঞ্চ শশশল্যকাদয়ঃ পঞ্চেব 
তক্ষ্যা নাস্কে ইতি হেতোবভক্ষ্ে শ্বমাংলে মনো মা! কথাঃ 1৬৯--৭| ইতি কর্ভং নীর্হসীতি 

ঢাণ্ডাল বলিল-_-'আমি বলিতেছি-_আঁপনি অন্ত ভিক্ষা আহরণ করুন ;? অথচ এ অবস্থায় আপনি তাহা কবিতে পারিতেছেন না; তর্থাপি এই কার্য আপনি 
কবিবেন না; অথবা! ইচ্ছা৷ হই! থাকিলে, এই কুকুবের মাংসই হরণ করুন' 8১1 

বিশ্বামিত্র বলিলেন-_শাস্্রানুসারী লোকেরাই ধর্ম্মবিষবে প্রমাণ ; আমি 
তীহাদেবই চবিত্রেব অন্নুসবণ করিতেছি; স্থৃতবাং আমি মনে করি-_বর্তমানি সময়ে আমাব পক্ষে অন্ত পবিত্র খাস অপেক্ষা এই খাস্ত শ্রেষ্ঠ [৭২ 

চাণ্ডাল বলিল--'অসৎং লোকেরা যাহা করে, তাহা সনাতন ধর্ম নহে ; অতএব আপনি এই অকার্ধ্য কবিবেন না কিংবা ছল করিয়া পাপ কবিবেন না? হ৭৩। 
বিশ্বামিত্র বলিলেন--মানুষ খধি হইবা৷ পাঁপ বা শিজনের অজ্ঞাত বিষয় 

কবিতে পাবে না; সেযাহা হউক, আমি মনে করি, এ সময়ে আমার পক্ষে 
বুবেব মাসি ও হবিখেব মাংস সমান; অতএব আর্মি কুকুবের মাংস ভঙ্গণ করিব” 1৭81 



পর্ববণি সপ্তত্রিংশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১৩৬৭ 

শ্বপচ উবাচ | 
যদ্ত্রাদ্ষণার্থে কৃতমর্থিতেন তেশর্ষিণ৷ তদভক্ষ্যং ন কাঁমাৎ। 

স বৈ ধর্ো যত্র ন পাঁপমন্তি সর্ব্বকপায়েগ্ড রবো ছি রক্ষ্যাঃ ॥৭৫| 
বিশ্বামিত্র উবাচ। 

মিত্রঞ্ মে ত্রান্ষণন্তায়মাত্মা প্রিয়শ্চ মে পুজ্যতমশ্চ লোকে। 
তদ্ভোক্ত,কামোইহমিণাং জিহীর্ধে নৃণংসানামীদৃশানাং ন বিভ্যে ॥ ৬ 

শ্বপচ উবাচ | 
কামং নর! জীবিতং সংত্যজন্তি ন চাভক্ষ্যে কচিৎ কৃর্বন্তি বুদ্ধিমূ। 

র্বান্ কামান্ প্রাপু বস্তীহ বিদ্বন্। পরিয়স্থ কামং সহিতঃ ক্কুধৈব ॥৭৭| 

ভাব্তকৌমুদী 
যদিতি। অর্থিতেন মাত্বরক্ষার্থ, ব্রা্*ণৈবেব “বাতাপিং নাঁশপ ইতি প্রার্থিতেন তেন ধাধিণ। 

অগন্ত্েন তদবস্থাধিকারে বাতাপিবর্ভৃকত্রাঙ্ষণহননপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণার্থে ব্রাহ্মণবক্ষার্থে যদ্বাঁতপি- 
তক্ষণং কূতং স ধর্শঃ, ঘত্র গ্রাঁণিহননেহপি পাঁপং নাস্তি। হি যন্মাৎ, সর্ব্েক্পায়ৈগুববে। ব্রাহ্মণা 
রকষ্যাঃ। ভবতত্জ ভাদুশপ্রয়োক্ষনাভাবাৎ কুকু বিমাংসভঙ্গণম্ অধম এবেতি ভাঁবঃ॥9৫1 

মিত্রমিতি। ব্রাঙ্মণন্ত মে অয়মাত্ম! মে মিত্রধচ প্রিয়শ্চ নোকে পৃজ্যতমশ্চ। তত্তন্মাধঃ 
তন্তাযনে! বঙ্গণীয়ত্বাৎ তোক্তকাঁমোহহ্মূ, ইমা শ্বজাধনীম্, ভিহীর্ে হ্র্ত,মিচ্ছামি। তেন হি 
ঈদৃশানাং বৃণংসানাং কন্মণাং ন বিভ্যে ন বিভেমি 1৭৩1 

গারতভাবদীপঃ 

যোজনা ॥4১। খিই| অগস্তাঁদগ ॥৭২--৭৩|| সমৌ পশুত্বার্দিতি ভাবঃ ॥৭৪] যদ্দিতি। 

তেলাগন্ডোন ব্রা্ষণানামর্থেহর্থিতেন গ্রার্থিতেনার্ধাদূরাক্ষণৈবে বাতাপিভক্ষণং কৃতং ন শ্বার্থে, 
তাপ্যবস্থাধিকাঁবে দ তারুশ এব সময়ো নান্তৎ কিঞিং কর্তূ শক্যমিত্যর্ঘঃ। নৃখংসমপি ভক্ষত্বা 
তেন বাতাপিন! ভক্ষাম!ণ। ব্রান্ষণ। রঙ্গিতা! ইতি ধর্ম এবেতার্থঃ 1৭৫. তর্হ্যয়মাত্ব। দেহে! মম 

. চাণডাল বপিল--ত্রাঙ্ষণের! আত্মবন্ষার্থে প্রার্থনা কবিম্লাছিলেন বলিয়াই অগস্ত্য 

খধি সেই অবস্থায় ব্রাহ্মণগণেব বক্ষাব জন্য সেই অভক্ষ্য বাতাঁপিকে যে ভক্ষণ 

কবিয়াছিলেন, কিন্তু ইচ্ছাবশতঃ নহে, তাহা সেট! ধর্মই হইয়াছিল, যাহাতে কোন 

গাঁণই হয় নাই। কারণ, ব্রাহ্মণগণ সকল বর্ণেবই গুক; সুৃতবাং সমস্ত উপাষে 

ভীহাদিগকে রক্ষা কবিতেই হইবে? 1৭৫1 

বিশ্বামিত্র বলিলেন-_“আমি ত্রাক্ষণ, আমাৰ এই আত্মা আমাব মিত্রও বটে, 

প্রিষও বটে এবং জগতে পুজনীও বটে ; অতএব সেই আত্মবক্ষাব জন্যই ভোজন 

কবিবার ইচ্ছায এই কুকুবেব মাংস হবণ করিবাঁৰ ইচ্ছা! কবিতেছি; কিন্তু ঈদৃশ 

দুণিত কার্যেও আমি ভঘ করি নাঃ ॥৭৬ 



১৩৬৮ মহাভারতে শান্তি-_ 

বিশ্বামিত্র উবাচ । 
স্থানে ভবেৎ স শঃ প্রেত্যভাবে নিঃদংশয়ঃ কর্মণাং বৈ বিনাশঃ | 

অহং পুনব্রতনিত্যঃ শমাস্ম। মূলং রক্ষ্যং তক্ষয়িস্যাম্যভক্ষ্যম্ ॥৭৮] 

বুদ্যাত্বকে ব্যক্তমন্তীতি পুণ্যং মোহাত্মকে যত্র যথা শ্বতক্ষে। 

যগ্ধপ্যেতৎ সংশয়াত্ম! চরামি নাহং ভবিষ্যামি যথা ত্বমেব ॥৭৯| 

ভারতকৌমুদী রি 
কামমিতি। কামং যথে্টম্। প্রাবন্তি ক্ুবায়ামপ্যভক্ষযত্যাগিনঃ। অতন্বমপি ক্ষুধৈব 

সহিতঃ সন্ কামং পর্ধযাপ্তসূ ইষ্টসাঁভেন গ্িয়ন্ শ্রীতো ভব 1৭৭1 
স্থান ইতি। স্কামঃ প্রেতাভাবে অভক্ষণেন মতো সতি হখো! যশন্বরো! ভবেৎ ইতি স্থানে 

যুক্তমূ “যুক্তে্ধে সাম্্রতং স্থানে” ইত/মর:। অথ চঅনখ।'নন মবণে কর্মণাং তপন্তাদিসৎকার্ধ্যাণাম্। 
বিনাশে নিঃদংশর:| অধুনা চমূলং পর্ববকর্মনীং কারণীভূতং শরীরং রক্ষ্যং সবরথ! বন্গণীয়ম্ 
তেন অভক্ষামপি কুকু'রমাংসং ভ্ষয়িষ্যমি, পুনঃ পরধশহং ভ্রতনিত্যঃ শমাত্স! চেতি টান্জায়ণাদি- 
ব্রতেন নিফামতপস! চ তৎপাপং নাশযিষ্যামীতি ভাবঃ ৭৮1 

ৃদ্ধীতি। বুদ্ধাত্মকে এতদ্ভক্ষণেনৈব জীবামীতি জ্ঞানপ্রযুক্তে অভঙ্ষাভক্ষণেহপি পুণামন্তীতি 
ব্যং স্প্ম্ "আত্মানং ঘততং গোপায়ীত” ইতি শ্রতেঃ। ব্যতিবেকেণ দৃষ্্মাহ-__মোহেতি। 

" যথা মোহীত্মকে এতদ্ভক্ষণেন গ্রীতে! তবামীতি মোহগ্রবুক্তে যত্র শ্বভক্ষে কুকুবমাংসভক্ষণে 
পাপমন্তীতি শেধঃ। সংশরাত্ম। এতদভক্ষণে জীবামি ন বেতি সন্দিদবচিত্ত: অহং বন্তপি এতৎ- 
বুকুরমাংসভণং চরামি কবোমি তথাপাহং যথা তং বুকুবমাংসভক্ষণাৎ পণী তথা পাপীন 
ভবিষ্যামি এতদ্ভক্ষণস্ত জীবনবক্ষণা্থত্বাৎ 1৭৯৫ 

ভারতভাবদীপঃ 
শিতরমেত্ত খশীথং ময়াগ্যেদ্ুং চেন কশ্চিদ্দোবোধভীত্যাহ--মিত্রং চেতি 01৬ ক্ষুধৈব 
'া সর্বান্ কামানস্ে আগ্তস্তি অতন্বমপি ক্ষুধৈব সহিভোধনাহাবেণৈর কামং প্রিয় পূব 
111॥ হুনইতি। সকামঃ প্রেত্ভাবে মবণে সতি যশো ব্ণস্ববে! ভবেদিতি স্থানে যুকম্, 
ননপলেন মং শের ইতি সভামিতা্ঘঃ জবহৃননতো ধর্খলোপঃ প্রতক্ষঃ মূন্ং ধর্দন্ত শবীবং 

সপ সপ 9 শা চাপল বলিল-ানষ ইচ্ছানুসাবে জীবন ত্যাগ করে; কিন্তু কখনও অতন্ম্যভক্ষণে বুদ্ধি করে না, তাহাতেই সে সমস্ত অভীষ্ট লাভ করে; অতএব হে বিদ্বন্! আপনি ইচ্ছানসাবে ক্ষুধার্ত থাকিয়াই সন্তষ্ট থাকুন” ॥৭৭॥ বিশ্বামিতর বলিলেন_ “অনশনে মৃত্যু হইলে মাহষেব অভিলাষ যে যশ উৎপাদন বরে, তাহা সঙ্গত বটে; কিন্ত ভাহাতে সংকাধ্যেব লোপ হওয়া সিঃসনেহ, সমস্ত কার্ধ্েরই মূল শবীব; স্থৃতবাং তাহাকে বক্ষা করিতেই হইবে; অতএব আমি সতক্মাভদ্ষণ কৰিব, তাহাব পরে আমি ব্রতপবাধণ ও শান্তচিত্ত বলিষা উপযুক্ত প্রাষশ্চ্তদ্বাব! সে পাপ নষ্ট করিব” 1৭৮1 



পর্বণি সপ্তত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৩৬৯ 

শ্বপচ উবাঁচ। 
গোঁপনীয়মিদং ছুঃখমিতি মে নিশ্চত। মতিঃ | 
ছুক্কতং ব্রান্মণং সম্তং যস্তামহ্যুপালভে ॥৮০॥ 

বিশ্বামিত্র উবাচ। 
পিবস্তযেবোদকং গাবে মণ্ুকেষু 'রুবৎস্বপি | 
নি তেহধিকারো ধর্শেহস্তি ম| ভূরাত্মপ্রশংলকঃ|৮১॥ 

লাল পলা্পালী লী | লী শপ আনি শি ল্শ 

গোঁপনীয়মিতি। ইদং ছুঃখং ছুঃখক্জনকপাপকরং কুকুবদাংসভক্ষপং গ্ৌঁপনীয়ং রক্ষণীং 
ময়াবশ্তমেব বারণীন্পমিত্যর্থ, ইতি মে মতিরনিশ্চিত! | যোধ্হং ব্রান্ষণং দুষ্ধতং পাপকারিণম্ঃ 
সন্তং ত্বাম্, উপালভে নিন্দামি 1৮০1 ৃ 

পিবন্তীতি। মণডকেযু তহ্দকবাসিযু ভেকেযুঃ কবৎ্বপি তহদকপানং নিষেদধ[মিব শবার- 
মানেষু সংশ্বপি গাঁবঃ উদকং পিবস্তেব | তথ|চ ত্বয়ি নিষেধ, কুর্বত্যপি অহং কুকুবমাংসং 

ভক্গয়াম্যেবেতি ভাবঃ | কিঞ্ চগ্ড1ল্ত তে ধরে ধর্মোপদেশে অধিকারো নাঁস্তি, অপি ত্বং ধর্মজতয়| 
আত্মপ্রশংদকো ম! ভূঃ ॥৮১। 

ভাবতভাবদীপঃ 

বঙ্ষাং তগ্ত বৈকল্পোন ধর্ম বিবোধে! ভর তীতার্থঃ 1৭৮॥ বৃদ্ধাকে প্রমাতরি বিচাবিতে শ্বজাঘনী- 

ভক্ষণেংগ পুণ্যমন্তীতি জানে, জ্ঞানোৎপত্িযোগাং শবীবমপথেনাপি বক্ষ্যমেবেতি ভাবঃ। 

মোহাত্মকে কর্তৃহ্াগ্ততিমানভাজি ষখা শ্বভক্ষণে দৌধস্তথৈব তত্র বিষয়েতস্তি সংশয়াত্ম! অন্তব- 
্াত্বনে। দৃঁপবিগ্রহাঁভাবাৎ। তথাপি খক্ষণমাত্রেণ তাদৃশঃ শ্বপচোহহং ন ভবিষ্যামি, তপসা 
দৌঁষং দুরীকর্ত.ং শক্তোইীতি ভাবঃ 1৭৯ ইদং শ্বজাঘনীভক্ষণজং ছুঃখস, পাঁপং গোপনীয়ং 
গৃহনীযং য় 1 ক্রি্মাণং নিরসনীর়মিতি মেবুদ্ধিনিশ্চিতান্তি ততোহহং দু্কতঃ পাপীয়ানপাত্রাঙ্গণোৎপি 

যেখানে কুক্ুবেৰ মাংসভক্ষণ ভ্রমপ্রযুক্ত হয, সেইখানে যেমন তাহাতে পাপ হয়, 
তেমন জ্ঞানপূর্ব্বক জীবনবক্ষার্থ এই কুকুবিমাংসভক্ষণে পুণ্যই হইবে, ইহা! গ্রুব। তাঁর 

পর, আমি জীবনে সন্দিঞ্ধ হইযা যদিও এই কার্ধ্য কবিতেছি, তথাপি আমি তোমাৰ 
মত হইব না? 1৭৯1 

চাগ্ডাল বলিল-_ছুখজনক এই পাপকার্ধ্য হইতে আপনাকে আমার বারণ 

কবিতেই হইবে, এই বুদ্ধি আমি স্থিব কবিয়াছি। যে আমি পাপ কবিতে উদ্ধত 
ব্রাহ্মণ আপনাকে নিন্দা কবিতেছি? ॥৮০॥ 

বিশ্বামিত্র বলিলেন--গুাল ! ভেকগণ বব কবিতে থাকিলেও গোগণ জলপানই 

কবে। বিশেষতঃ ধর্োপদেশে তোমাব অধিকাব নাই; ভাব পর, তুমি ধর্ম 
বলিষা 'আত্মপ্রশংসা! কবি না” 1৮১। 

(৮০) দুতো ব্রাহ্মণঃ সত্রং--পি বন্ধ বর্দ। 
১৭৩ 

০ শপ শাস্পীসস্প্পেসপপিসল | পা সপাপপেশ শীত পাপী পিপিপি 



১৩৭০ মহাভারতে শাস্তি. 

শ্বপচ উবাচ। 
সুহ্ভূত্বানুশাসে ত্বাং কৃপা হি ত্বয়ি মে দ্বিজ!। 
যদিদং শ্রেয় আধৎঘ্ব মা লোভাৎ পাতকং কৃথাঃ ॥৮২। 

বিশ্বামিত্র উবাচ 
হনে ত্বং সুখেপ্নুশ্চেদাপদো মাং সমুদ্ধর | 
জানেহহং ধর্দতোত্মানং শৌনীমুৎস্জ্য জাঘনীম্ ৮৩1 

শ্বপচ উবাচ। 

নৈবোঁৎনহে তবতে দাতুমেতাং নোপেক্ষিতুং হরিয়মাণং স্বমন্ত্রমূ। 
উতো স্যাবঃ পাপলোকাবলিপ্তে দাতা চাহুং রা্মণন্ংপ্রতীচ্ছন্|৮৪| 

সমমনা সামি ৬৫ বাটি আিস্পানসসপাসিপা পপি লাপািপাসপাির অপি পার সিন সস | পিতা ৬ ৯৯৫ ইসি ৭ ত 

নুহদিতি। অনুশাঁমে উপদিশাঁমি। ইদং মম বচনং বং শ্রেয়ে। মঙ্গলকবং তত আধতশ্ব মদ্ি 
ধাবযঃ লোভাৎ পাতকং ম| কথাঃ 1৮২॥ £ 

হুবদিতি। আপনঃ অনশনবিপদঃ | গুনঃ কুকুরস্তেয়মিতি তাঁম্ঃ জঘনভেয়মিতি জাঘনী 
তাং মাংবপেশীম্, উৎন্জ্য বিহায, আত্মানং ধর্মাতো ধর্মে, বঙ্ষিতমিতি শেষঃ, অহং জানে। 
ধর্মভোত্মানমিত্যার্ধঃ সন্ধিঃ 1৮৩। 

নেতি। এভাং শৌনীং জাবসীম্ উপেক্ষিতুঞ্চ নোৎসহ ইতি সহন্ধঃ, অং খাঁভমূ। উভা- 
বাধাম্, পাঁপেন লোঁকেন তগিবন্ধননরকেণ চ অবলিপ্তো। স্বদ্ধৌ। গ্রতীগ্ছন্ গৃরুন।৮৪| 

ভারতভাবদীপঃ 

্বাুগালভে ঘঃ সোহ্হং সত্্ং কৈতবকাধ্যশ্মি| স ত্বসিতি পাঠে সত্তং প্রসিে! বিশ্বামিজ্থাং 
যত্াক্ষগৌইহমুপাঁলভেহতঃ ছষ্কৃভোহম্বীতি যোজন! 1৮০ ধর্শে ধর্মাহুশাসনে 1৮১৮৩ 

চা্ডাল বলিল--ক্রাক্মণ ! আমার উপরে আপনার দয়া আছে এবং আমিও 
আগনাৰ বন্ধু হইযাই আপনাকে উপদেশ দিতেছি; তাৰ পর, আমার এই বাক্য 
বধন আপনার মঙ্গলনক; অতএব আপনি ইহা! গ্রহণ ককন ঃ কিন্ত লোভবশতঃ গাঁপ করিবেন না১1৮॥ 

বিশ্বামিত্র বলিলেন-_াগাল ! তুমি যদি আমাব সুহৃং ও স্ুখলিগ্স হও, তাহা হইলে আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর। আমি ইহা জানি যে, এই কুকুরের মাংস পবিভ্যাগ কৰিলে, আমার আত্ম! ধর্ম বিষয়ে রক্ষিত হইবে? 1৮৩॥ 
চাল বলিল-“মহধি! আমি আপনাকে এই কুকুরের মাংস দিতে পারি না 

কিংবা আপনি আমার এই খাগ্ঠ হরণ কবিতে থাকিলেও তাহা! উপেক্ষা করিতে সমর্থ নহি। কারণ, আমি ইহা দান করিলে এবং আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া ইহা! গ্রহণ 
কবিলে, আমরা উভয়েই পাপে লিপ্ত হইয়া নবকে যাইব? 1৮৪1 



পর্রবণি সপ্ততিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৩৭১ 

বিশ্বামিত্র উবাচ। 
অগ্যাহযেতদূর্জিনং কর্ম বৃত্বা! জীবংস্চরিস্যামি মহাপবিত্রমূ। 
স পৃতাত্বা ধর্মমেবাতিপৎস্তে যদেতয়োগুরু তছৈ ব্রবীহি॥৮৫1 

শ্বপচ উবাচ। 
আত্মমৈব সাক্ষী কিল ধর্মকৃত্যে ত্বমেব জানাসি ঘদন্র ছুষ্তম। 
যো হাব্ডিয়াদ্ভক্ষ্যমিতি শ্বমাংসং মন্যে ন তত্যাস্তি বিবর্নীয়মূ |৮৬| 

বিশ্বামিত্র উবাচ। 
উপাদানে খাদনে চাস্তি দোষঃ কার্ধ্যাত্যয়ে নিত্যমন্রাপবাদঃ 
যন্মিন্ হিংসা নানৃতং বাচ্যলেশোহভন্সযক্রিয়া যত্ন তদুগরীয়ঃ1৮৭ 

সান পাটির ৬০পছ তি শি তাত 2৯৯ চাটি ভাসি 

ভাবতকোমুদী 
অগ্েতি। বুজিনং পাঁপং তজ্জনকমিত্যর্থ, ম্হাপবিত্রং চান্দ্ায়ণাঁরিবতম। অভিপৎস্তে 

গ্রাপন্তামি, এতযোজীবনমবণয়োঃ 8৮৫ 
আত্মেতি। ছৃক্কৃতং পাপম্। আপ্রিয়াৎ আঁদবেণ গৃীয়াৎ, বিবর্জনীয়ং কিমপি হুষ্টং বন্ধিতি 

শেবঃ 1৮৬ 

উপেতি। উপাদানে চাগ্ালাদ্গ্রহণে কুকু রমাংসন্ত খাদনে চ দৌঁঘোইস্তি । কিন্তু কাধ্যাত্যন়ে 
পীবনরক্ষাকা ধ্যাসম্তবে অত্র উপাধানে থাদনে চ নিত্যং তন্ত দ্ষস্ত অপবাদঃ প্রতিগ্রসবোহপি 
বর্ততে। বন্সিন্ কর্মাণি হিংসা, অনৃতং মিথ্যা, বাচ্যলেশে! নিন্দাকণোইপি চ পাস্তি, যত্র চ অভঙ্ষ্য- 
ক্রি গ্রাথাত্যয়েপি অভঙ্ষণাচবণম্, তৎ ন গরীয়ঃ লাধু "্আত্মানং লততং গোপারীত* ইতি 
অতেঃ 1৮৭ 

ভারতভাবদীপঃ 

পাঁপলোকৌ চ তাববনদিপৌ চেতি সমাসঃ। গতীচ্ছন্ গ্রতিগৃহুন্ 1৮৪--৮৬। কার্যাত্রে 
গ্রাণাতায়েহতক্গ্যমপি ভঙ্গণীয়মিতি ভক্ষ্যাতক্ষ্যবিধেরপবাদোহব্ভি। তথ চ হুত্রম্--“পর্ববাান্নমতিশ্চ 

প্রাণাত্যয়ে তদর্শনাশদিতি। যত্রাতক্্যক্রিয়াভক্ষাতাপাদকং বাঁকাং তচ্ছাক্সং গরীয়ে! ন। যতো 

যন্মিন্ভক্ষাভঙ্গণে হিংসংনৃতঞ্চ নেদমেব ঘয়মধর্শন্ত জ্ঞাপকম্; কিং তহি তক্ষ্যাভক্ষ্যপাস্ত্রনর্থকং 
নেত্যাহ--বাঁচ্ালেশ ইতি। ভবপ্রধানো নির্দেশঃ | তত্র বাচাত্বন্ত নিদদাত্বন্ত লেশমাত্রণঠ ন তু 

বিশ্বামিত্র বলিলেন_ “আমি আজ এই পাপ কার্ধ্য করিয়৷ জীবন রক্ষা করিতে 

গাঁধিলে মহাপবি্র চান্দ্রাযণাদি ব্রত কবিব এবং তাহাতেই পবিত্র হইয়া ধর্মলাতিই 

কবিতে পারিব ; অতএব তুমি বল যে, জীবন ও মবণ--এই ছুইটার মধ্যে কোন্টা 

গুধান' 1৮৫1 

চাগডল বলিল- মহর্ষি! আপনাব আত্মাইি ধর্মকার্ধ্যের সাক্ষী; যেহেতু, এই 

জগতে যাহা পাপ, তাহা আপনিই জানেন; কিন্ত যে লোক কুকুরের মাংস খান্ত 

বলিয়! সাঁদরে গ্রহণ কবে, আমি মনে করি, তাহার বর্জনীয় কোন বস্তুই নাই” 1৮৬1 



১৩৭২ গহাভারতে শাঁনত- 

স্বপচ উবাচ। 
যগ্যেষ হেতুন্তব খাঁদনে স্যান্ন তে বেদঃ কারণং নার্ধ্যধর্মঃ | 

ত্মাদ্ভক্ষে২ভক্ষণে বা দ্বিজেন্দ্র ! দোষ ন গশ্যামি যথেদমত্র 1৮৮ 
বিশ্বামিত্র উবাচ | 

নৈবাতিপাপং ভক্ষমাণন্য দৃষ্টং সুরান্ত গীত্বা পততীতি শব্দঃ| 
অন্যযোন্যকাধ্যাণি যথা তখৈব ন পাপমাত্রেণ কৃতং হিনস্তি ॥৮৯| 

ভাবতকৌমুদী 
যদীতি। হে দ্বিভেন্্র! যদি তব বুকুরমাংসন্ত থাদনে এষ প্রাণবন্গপীগ্রহ এব হেতু স্তাৎ। 

তদা তে তবাস্তিকে বেদঃ “শুনো মাংসমভক্ষয"মিতি বেদবাঁক]মূ, কাবণং ততে। নিবৃভে্হেতরর স্তাৎ, 
আধ্যধর্ম্ঃ সজ্জনব্যবহারশ্চ ন তিষেৎ। তস্মাদ্ভক্ষে অভ্গণীয়স্ত তক্ষণে, অতক্ষণে শ্রান্ধশেষা- 
মাদেরথাদনে বাঁ তব নতে দৌবং ন পশ্ভামি। ধথা ষতঃ ইদমভক্ষ্াং কুকু'বমাংসং তমত্র ভোজ 
মুগ্তত ইতি শেষ: 1৮৮ 

নেতি। ভঙ্গমাণন্ত নিষিদ্ধমপি কুকুবমাংসাদিকং ভক্ষয়তো৷ জনস্ত, অতিপাপং গুরুতবং 
পাপং শান্েপৈব দৃষ্টম্। তহি কুত্র গুরুতরং পাপমিত্যাহ-_ন্ুবাস্ত ীত্বা পততি ইতি শব: 
স্থতীবন্তীতি শেষঃ | অন্তোসঠকা্ধযাণি স্বীপুংসয়োঃ পবষ্পববর্তব্যানি অবৈধকর্খাণি মৈথুনাদীনি, 
যথা তখৈব তানি সন্ভি, কিন্ধ পাপমাত্রেণ কেবলন্ুদ্রপাপকবণেন, কৃতং পুথ্যমূ, ন হিনসতি মান্য 
ন হস্তি।৮৯% 

শাস্সপিসি 

ভারতভাবদীপঃ 
তদ্দিংসানৃতবদত্যন্তং নিন্দযমিত্যর্থ; 1৮৭1 হেতুঃ প্রাণপোষণেচ্ছাত্তি, কাবণং প্রমাণং ভক্ষো 
ভক্গণে । অভক্ষণে ইতি চ্ছেদঃ 0৮৮॥ অতিপাঁপং হিংসাবদভক্ষ্যং ভক্ষমাঁণন্ত ন ৃ ষ্টং পততীতিশব: 
শষশা তাক্ামাত্রসূ পরন্ধ পাপহেতুমুখ্যো! হিংসাখ্যোহত্ ন দৃশ্ঠত ইতি ভাব: | অস্রোনতকার্ধযাণি 
নৈথুনানি পাগমাত্রেণ কতং পুণ্যং হিনত্তি নাশয়তি, তত ঈষৎ পাপোৎপত্তিন্ ন ব্রষপ্াদি- 

বিশ্বামিত্র বলিলেন-_চগালেব নিকট হইতে প্রতিগ্রহে এবং অভঙ্গযভক্ষণে দোষ 
আছে বটে ; কিন্তু প্রাণরক্ষার অসম্ভব স্থলে সর্বদাই তাহার গ্রতিগ্রসবও আছে, 
যাহাতে হিংসা, মিথ্যা বা নিন্দাৰ লেশও নাই। প্রাণ যাহিবাব সম্ভবস্থলেও যে 
অভক্ষ্যভঙ্গণ না কব! হয়, তাহা ভাল নহে+॥৮৭॥ 

চণ্ডাল বলিল-রাক্মণশরেষ্ঠ ! এই কুকুবমাংসভক্ষণে প্রাণ বক্ষা, কবাই যি 
হেতু হয়, তাহা হইলে আপনাব নিকট “অভক্ষ্যভক্ষণ করিবে না” এই বেদবাক্য প্রমাণ 
নহে এবং সঙ্জনের আচরণও আপনাৰ গ্রাহা নহে; অতএব আপনার মতে অভক্ষ্ 
ভক্ষণে বা ভক্ষ্য অভক্ষণে দোষ নাই দেখিতেছি; যেহেতু, এই কুকুবিমাদ ভক্ষণে 
আপনার আগ্রহ হইয়াছে; 1৮৮ ? 
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শ্বপচ উবাচ। 
অন্থানতো হীনতঃ কুৎসিতাদ্! তদ্িদবাংসং বাঁধতে সাধুরৃভমূ। 
স্বানং পুনযো লভতেইভিযঙ্গাতেনাপি দণ্ডঃ সহিতব্য এব |৯০| 

ভীগ্ম উবাচ। 
এবমুক্ত1 নিবরৃতে মাতঙ্গঃ কৌশিকং তদা 
বিশ্বামিত্রো জহারৈব কৃতবুদ্ধিঃ শ্বজাঘনীম্ ॥৯ | 
ততো জগ্রাহ স শ্থাঙ্গং জীবিতার্থী মহামু'নঃ। 
সদারস্তামুপাহৃত্য বনে ভোক্, মিয়েষ সঃ।১৯২॥ 

পন্পা  সিপান্পাসপ্পি তি সখি সস পি পল চি পি 

ভারতকৌমুদী 
অন্থানত ইতি। তৎগ্রসিদ্ধং সাধুবুনতং সচ্চবিত্রং বর্তৃ, অস্থানতে| স্ববণিতস্থানাঁৎ হীনত- 

শ্চাগ্ডালাদেঃ, কুৎসিতাৎ চৌরাদেব? প্রতি গ্রহ ইতি *্যেঃ| বিদ্বাংসং বাঁধতে নিবর্তয়তি। অতো 

মন্তঃ কুকুবিমাংসপ্রতিগ্রহে স্বচবিব্রাদেব ভবতে| নিবর্তিতব্যমিতি ভাবঃ| যঃ পুনঃ, অভিযঙ্গাৎ 
আগ্রহাতিবেকাৎ, শ্বানং কুকুবমাংসং প্রতিগ্রহেণ চৌধ্য্যেণ বা লভতে, তেনাপি জনেন দণডে। 

দণ্তবৎ পাঁপকষ্টং সহিতব্য এব ।৯০। 
এবমিতি। মাত্শ্চগ্ডালঃ, কৌশিকং বিশ্বাগিত্রম। খ্বজাধনীং প্রাগুজং কুর্করমাংসম্ ॥১১। 
তত ইতি। শ্বান্গং কুকুবিনিকষ্টা্গমাংসম্। বদাবঃ সভার্ধযঃ তাং শ্বজাঘনীম্1৯২। 

বিশ্বামিত্র বলিলেন- _কুকুবিমাংস ভক্ষণ কবিলে মানুষেব গুকতব পাপ হয, ইহা 

ধর্মশান্ত্রে দেখা যায় না; কিন্তু “নুবাপান কবিষাই পতিত হয়' এই কথা৷ ধর্মশাস্ত্ে 

আছে, আর স্ত্রীপুকষেব ব্যভিচাবে যে পাপ হয়, তাহাও ধর্শান্ত্রে আছে; কিন্ত 

মানুষ সামান্ত পাপ কবিঘা! কৃতপুণা নাশ কবে না” ॥৮৯ 

চাগ্ডাল বলিল-_'্গতগ্রসিদ্ধ সাধুচরিত্রই ঘৃণিতস্থান, চণ্ডালাদি হীনজাতি ও 

কুৎসিত ব্যক্তিব নিকট হইতে প্রতিগ্রহবিষয়ে জ্ঞানী লোককে নিবপ্তিত করে : তার 

পর, যে লোক অত্যন্ত আগ্রহবশতঃ গ্রতিগ্রহ বা চৌধধ্য বিয়া কুকুবেব মাংস লাভ 

করে, তাহাব পাপদণ্ড সহ কবিতেই হইবে? ।৯০। _ 

ভীম্ম বলিলেন-_চগ্ডাল তখন বিশ্বামিত্রকে এইবপ বলিয়া নিৰৃত্তি পাইল; আর 

বিশ্বামিত্র জ্ঞানপূ্ববক কুক্কুবেব মাংস হবণই কবিলেন॥৯১। 

তাহার পর, মহর্ধি বিশ্বামিত্র জীবনবক্ষার্থী হইয়া কুকুবেব নিকুষ্টালের সাংস 

লইহা গেলেন এবং বনে যাইযা! ভার্ধযাব সহি মিলিত হইয়া সেই মাংস 

ভোজন করিবার ইচ্ছা কবিলেন ।৯২॥ 



১৩৭৪ মহাভারতে শান্তি - 

অথান্ত বুদ্ধিরভবদিধিনাহং শ্বজাঘনীম্। 

ভক্ষয়ামি যথাকামং পুর্ববং সন্তপ্্য দেবতাঃ ॥৯'| 
ততোহগিমুপসংহত্য ত্রাঙ্ষেণ বিধিনা মুনিঃ | 

এন্দ্াগ্নেয়েন বিধিন! চরুৎ শ্রপয়ত স্বয়মূ ॥৯৪॥ 

ততঃ সমারভতৎ কম্মম দৈবং পিত্রঞ্চ ভারত ! | 

আইহুয় দেবানিন্দরাদীন্ ভাগং ভাগং বিধিক্রমাৎ ॥৯৫| 

এতম্মিন্নেব কালে তু প্রববর্ষ স বাসবঃ। 

সভ্ভীবয়ন্ প্রজাঃ সর্ব্বা জনয়ামাস চৌষধীঃ ॥৯৬| 
বিশ্বামিত্রোহপি ভগবাংস্তপসা দগ্ধকিন্বিষঃ | 
কালেন মহত! সিদ্ধিমবাঁপ পরমাদুতামূ ॥৯৭| ৯৯ 

অথেতি। বিধিন| "দেবান্ পিতুন্ সগর্ভযচ্চা খাঁদন্ মাংসং ন দৌষভাঁক্” ইতি বিধান্ু- 
সারেণ ॥৯৩| 

তত ইতি। মুনির্ষিশ্বামিরঃ, ত্রী্গেণ বেদোক্তেন বিধিনা, অগ্নিমুপসংঘহৃত্য সংস্থাপ্য। 
উন্জাগরেয়েন ইন্্াগ্সিদেবতাক্ষেন বিধিন! শ্বয়ষেৰ চকং শ্রপয়ত অপচৎ। স্বার্থে ইন্ অভাগমাঁভাব- 
চা্ধ:। সৎকর্শনিষ্ঠানাং তাদৃশানাং জীবনাদপি সংক্শণঃ প্রাধাগ্তাীকাবাৎ তদ্গৃহে চক্ধপযোগী 
তগ্ডুল আসীদিতি বোধ্যম্॥৯৪॥ 

তত ইতি। ইন্জাদিদেবতার্থে তৎকুকূ'রমাংসন্তৈব ভাগং ভাঁগং বিধায়েতি শেষঃ 1৯৫ 
এতম্িক্মিতি। বাঁসব ইন্্ঃ। ওবধীরধানতাদিশস্তানি। তাদৃশত্রাহ্গণনিবেদনন্তাপরিহাধ্যতয় 

কুকুবিমাংসতক্ষণভরাদেব বাসবঃ গ্রববর্ষ, তদানীমেৰ চৌধধর্জনয়ামাঁস ৩দূভক্ষণেন চ জীবনরক্ষা- 

ম্তবাৎ বিশ্বামিত্রস্তন্াংসং জহাবৈৰ ন তু তদ্ভক্ষর!ম:সেতি মন্তব্যম্ 1৯৬ 

বিশ্বেতি। দগ্ধং কিন্বিষং চণ্ডালাৎ শ্বজাঁঘনীহবণপাপং যেন সঃ ॥৯৭] 

তদন্তর বিশ্বামিত্রেব এইবপ বুদ্ধি হইল যে, আমি যথাবিধানে প্রথমে দেবতা- 
দিগ্রকে তৃপ্ত কবিয়া, ইচ্ছানুসাবে কুকু্বেব মাংস ভোঞন কবিব 1৯৩| 

তদনস্তর তিনি বেদোক্তবিধানে অগ্রিস্থাপন কবিষ! ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশে নিজেই 
চক পাঁক করিলেন ॥৯৪1 

ভবতনন্দন ! তৎপবে বিশ্বামিত্র বিধি অনুসারে সেই কুকুবের মাংস ভাগ ভাগ 

কিয়া ইন্দ্প্রভৃতি দেবগণকে আহ্বানপূর্ব্বক দৈব ও পৈত্র্য কার্ধ্য করিতে আরম্ত 
কবিলেন ॥৯৫। 

এই সময়েই ইন্দ্র সমস্ত প্রাণীকে সম্জীবিত কবিবার ইচ্ছাষ গ্রচুৰ বর্ষা করিলেন 
এবং ধাস্থ প্রভৃতি সমস্ত শন্ত জন্মাইযা দিলেন |৯৬॥ 

ভগবান্ বিশ্বাগিত্রও তপস্তাব প্রভাবে পাঁপ বিনষ্ট করিয়া, দীর্ঘকালে পরমাশ্ট্ধ্য 
সিদ্ধিলাভ করিযাঁছিলেন |৯৭৷ 

০পপস্প জপ 
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স সংহত্য ৮ তৎকর্ম অনাস্বাগ্ঠ চ তদ্ধবিঃ | 
তোধয়ামাস দেবাংশ্চ পিতৃংশ্চ দ্বিজদতমঃ |৯৮| 
এবং বিদ্বানদীনাত্ম! ব্যসনস্থো৷ জিজীবিষুঃ। 
সর্বোপায়েরুপায়জ্ঞো দীনমাত্মানমুদ্ধরেৎ |৯৯| 
এতাং বুদ্ধিং সমাস্থায় জীবিতব্যং সদা তবেৎ। 
জীবন পুণ্যমবাঞ্জোতি পুরুষে ভদ্রেমগ্সতে ॥১০০॥ 

তস্মাৎ কৌন্তেয় ! বিছুষা ধর্মাধ্মাবিনিশ্চয়ে | 
বৃদ্ধিমাস্থায় লোকেহন্মিন্ বন্দিতব্যং কৃতাত্মন! ॥১০১| 

ইতি শ্্রীমহাভারতে শতসাহত্ম্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্বণি 
আপদ্র্থমে বিশ্বামিত্রশ্বপচনংবাঁদে সপ্তত্রিংশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ |০] * 

ভারতকৌমুদী ম 
মইতি। সংহ্ৃত্য তৎকর্থ পবিহায়, অনান্বাগ্ত অতুত্বণ | তোষয়ামাস অগ্ঠেন হবিষা 1৯৮] 
এবমিতি। অদীনাত্বা!। অনবসন্নচিভঃ, বাসনস্থো বিপক্নঃ 1৯৯॥ 

এতামিতি। এভামীদৃনিম্। ভত্রং মঙ্গণমূ, অগ্গতে প্রাগ্গোতি 1১০০ 
তন্মাদিতি। কৃতাত্মনা শিক্ষিতবুদ্ধিন ॥১০১| 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভাবতাচাধ্য-প্রীহবিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভন্টরচার্যবিরচিতায়াং মহাভারতটাকায়াং 

ভাঁবতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শা্তিপর্ববাণ আপদ সপ্তত্রিংশদধিকশততমোধধ্যায় ॥০ 
ভাবতভাবদীপঃ 

ধর্মহানিরস্তীতি ভাবঃ 1৮৯॥ অস্থানতশ্চাগ্ডালগৃহ[ৎ, হীনতশ্টৌধতঃ কুৎসিতাদ দিৎসতঃ, 

কাধ্যাৎ অভিবগা দত্যাগ্রহাৎ খানং লভতে, তেদাপি তেনৈব দণ্ডঃ সৃহিতব্য; সোঢব্য এব ন তু 

দাতুর্মম দোষোহভ্ভীতি ভাবঃ 1৯০--১০১। 

ইতি শাস্তিপর্বণি আপদ্র্শে নৈলকগ্ীয়ে ভাবতভাবদীপে সপ্ুত্রিংশদধিকশততমোহধ্যাধঃ ॥১৩৭। 

রান্মণতেষ্ঠ বিশ্বামিত্র সেই জময়ে সেই কার্ধ্েব উপসংহাব কবিয! এবং সেই 

যজ্ঞশেষ ভক্ষণ ন! করিযা অন্ত দ্রব্যদ্থাবা দেঁবগণ ও পিতৃগণের তৃত্তিসাধন কবিষা- 
ছিলেন ॥৯৮॥ 

যুধিতির ! উপায়াভিজ্ঞ জ্ঞানী লোক বিপদে পড়িয়। জীবনার্থী হই অনবসন্ন 

থাকিয়া এইবপ সমস্ত উপায়ে অবসন্ন দেহকে উদ্ধাব কবিবেন 1৯৯ 

মানুষ এইবপ বুদ্ধি অবলম্বন কবিযা সর্বদাই জীবন রক্ষা কবিবে। কেন না, 

মানুষ জীবিত থাকিয়া পুণ্য লাভ কবিতে পাবে এবং নানাবিধ মঙ্গলও লাভ 

কবিঘা থাকে ॥১০০॥ & 

৭ একচনারিংশদধিকশতভমেহিখায়--পি বঙ্গ বন্ধ নি) 

সপ আপা শা শা 



অষ্টব্রিংশদধিকশত তমোহুধ্যায়ঃ ! 
স্্পর১-- 

যুধি্টির উবাচ। 
যদিদং ঘোরমুদ্দিউম শ্রদ্ধেয়মিবানৃতমূ | 
অন্তি স্বিদদন্যুমর্ধ্যাদ! যামহং পরিবর্জয়ে ॥১ 

সংমুহ্যামি বিষীদাঁমি ধর্ম! মে শিখিলীকৃতঃ | 

উদ্যম নাধিগচ্ছামি কুতশ্চিৎ পরিচিন্তয়ন্ ॥২॥ 
শি সিশাশিশ শ শা তপ রশ ৬ সি পি জা ৯৯৯৮ ২৬৯০৬৯৯ ০স্ি শত ৮ পা 

যদ্দিতি। হে পিতামহ। ভবতা অনৃতং মিথ্যেব, অশ্রদ্ধেয়ং দ্বণয়। অবজ্ঞেয়ম ইদং ঘোবং 
পাপকর্ণা, উদ্দি্টং সাধূনামপি কর্তব্যত্বেনোক্তম্। তদাকর্থয ব্রবীমীতি শেষঃ। ম্বিৎ প্রান, দন্যনা- 
মপি মর্ধ্যাদা কর্তব্যমীমা, অস্তি কিম, যাং মর্ধ্যাদ'ম্, অহং পবিবজ্জয়ে ॥১॥ 

সমিতি। সংমুহামি মহ্র্ষেধিশ্বামিত্রস্তাপি চাগালাচ্চৌর্যেণ কুকুবিনিকষ্টাঙ্গম।ংসভক্ষণে মং 
শরত্থ। ধর্মনির্ণয়ে সংসুগ্া ভবামি, তত এব চ বিষীদামি মে ধর্শে। ধর্মোভমঃ, এতদাখ্যানেন ত্য! 
শিথিলীকতঃ। নির্ণযং পরিচিন্তৎংস্চাহং কুতশ্চিদরপি প্রকাঁবাৎ ধর্কর্মণুগ্যমং নাধিগচ্ছামি ন 
লডে। তদভূতমিদমাখ্যানমিতি ভাবঃ ॥২॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 
যদি মহস্ভিবপি ঘোবং কর্ম কর্তব্যত্বেন সমুদ্দিষ্টং যর শ্রদ্ধেয়মিবানৃতমিব চ তহি দক্থানাসকার্ধা- 

কাঁবিণামপি মর্ধ্যাদ! কাচিদত্তি ইতোহধিকং দ্থানাং ন কর্তব্যমিতি ॥১। অস্মিংস্চাকুতোো কর্তব্যে 
সন্মোহাদিকং প্রার্চোৎপ্যাম্মানং পাবযমপু[ন্ঘমমধ্যবসায়ং নাধিগচ্ছামি, এতান্ ধর্মান্ কর্ত মহং ন 

অতএব কুস্তীন্দন! শিক্ষিতবুদ্ধি জ্ঞানী লোক এই জগতে নিপুণ বুদ্ধির অনুসবণ 
কবিয়। ধর্ম ও অধর্মেব নিরূপণ কবিয| চলিবেন? ॥১০১॥ 

যুধিষ্ঠির বলিলেন__“পিতামহ। মিথ্যাব ন্যাঁধ অশ্রদ্ধেষ সাধুজনেব পক্ষেও এই 
যে ভীষণ কর্মের উল্লেখ আপনি কবিলেন, ইহা শুনিয। আম জিজ্ঞাসা কবিতেছি যে, 
দস্থ্যগণেবও কর্তব্যের সীমা, আছে ত? যাহা৷ আমি পবিত্যাগ কবিব ॥১॥ 

আপনার এই উপাখ্যান শুনিয়। আমি মুগ্ধ ও বিষঞ্ন হঈয়৷ পড়িয়াছি এবং আপনি 
আমাব ধর্োগ্ম শিথিল কবিয়! দ্রিষাছেন; স্ুতবাং আমি চিন্তা কবিযাও কোন 
প্রকাবেই ধর্মোগ্ভম লাভ করিতে পাবিতেছি না? ।২। 
৯ ৬ সপ্ত টি সমল পাস পাস 

(৯) যদি ঘোরং সমুদ্ি্টম_পি ২ বঙ্গ বর্ধ * 
স্পা সি সিপিবি 



অধত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায় |” ১৩৭৭ 

ভীন্ম উবাচ। 
নৈতচ্ছু হ্বাগমাদেৰ তব ধর্মানুশামনমূ। 
প্রজ্ঞাসমবহারোহয়ং কবিভিঃ সংভূতং মধু ॥৩॥ 

বহ্ব্যঃ প্রতিবিধাতব্যাঃ প্রজ্ঞা রাজ্ঞা ততস্ততঃ | 

নৈকশাথেন ধর্শেণ যত্রৈষ! সম্ত্রবর্ততে ॥8॥ 
বুদ্ধিং সংজনয়েদরোজ্ঞাং ধর্মমাচরতাং সদ | 
জয়ো৷ ভবতি কৌরব্য ! সদা তদরৃদ্ধিরেব চ ॥৫| 
৭৯ স্পা প্ পি পপি সপ সস্পিস্পসাসপ | পাইপ সপিইিপোসি আপিল সপাস্পিপিস্পিপসসপসসি টি 

ভারতকৌমুদ্ী 
নেতি। বতদ। শ্র্থ। শান্তাদেবাবগম্য, আঁগমাৎ তচ্ছাস্্াসারাঁদেব, তব এতৎ ধর্ম 

অনুশীসনমুপদেশং, ন কৃতমিতি শেষঃ। তি কথমিমুক্তমিত্যাহ-_প্রজ্ঞেতি | কবিভিবিতবত্তি 

সংভূতং রোগে সঞ্চিতমূ, মধবিব, অঘং গ্রজ্ঞাপমবহা'রঃ প্রাণসক্কটে উত্ত প্রকা ধুদ্ধিসঞ্চয কত ইতি 

শেষঃ। কাদাচিৎকতয়। ঈদৃশে কর্ণণি ত্য! মৌহে! বিষাদে বা ন কর্তবা ইতি ভাবঃ ৩ 

বহ্বা ইতি। বাঁজা, ততস্ততে! নানাজনেভ্যঃ, বহ্বাঃ গ্রপ্ঞা বুদ্ধয়॥ গ্রতিবিধাতব্যাঃ সমযান্- 

মাঝেণ কর্তব্যাঃ | তেনচ এক! শাখ! প্রকাবে। যন্ত তেন ধর্শেণ রাঁজ্ঞা ন বর্ভিতব্মিতি শেষঃ। যন্ত্র 

রানি এষ। ঈদৃশী বিগংকালীননবু্ি:, সংপ্রবর্ভ়তে সর্ববথৌচিত্যেন ভবতি 1৪1 

বদ্ধিমিতি। মংজনযেৎ উপদেষ্টেতি শেষঃ 0৫1 

ভাবতভাবদীপঃ 

শর মীত্যর্ঘ ॥২॥ এতদাগমাদেব শ্রুতা। তব ধর্মানছণাননং ময়া কৃতমিতি নাস্তি কিন্ত গ্রজ্ঞাযা: 

সমবহাবে| নিঠা করিতেমমিতার্থঃ। এতদগিহোত্রাদিবছিধে'ং নাপি তু কবিভিরকরণে মহাস্তং 

দৌঁষং গঠস্তিঃ কল্পিমিতি ভাঁবঃ1৩। ততন্তত্ঃ কোকিগববাহবৃকসিংহাদিতাঃ শিক্ষিত যর যান 

্রজ্াসবনুষ্েযান্থ এষ। তব বুদ্ধিবেকপাঁখেনৈকদেশিনা ধর্শেশোপলক্ষিতা ন মন্্রবর্তৃতে, তাঁঃ প্রজ্ঞাঃ 

ভীম্ম বলিলেন__'বংদ! আমি শাস্ত্রে শুনি! সেই শান্তর অমুসারেই তোমাকে 

এই ধর্মমোপদেশ দেই নাই ; কিন্তু বোগীব আত্মীয় যেমন বোগবিপদে মধু (সছ) 

সঞ্চয় করে, সেইবপ বিদ্বান লোকেবা বিপদেব সময়ে এইবপ বুদ্ধিব সঞ্চয করিয়া- 

ছেন ॥৩। 

যুধিষ্িব! রাজাব নানাজনেব নিকট হইতে নানাবিধ বুদ্ধি গ্রহণ করা উচিত। 

রাজা একগ্রকার ধর্ম্ম লইযাই থাকিবেন ন', বিপদের সময়ে ধাহাব ঈদৃশ বুদ্ধিব আশ্রয 

লওয়। হইযা! থাকে ॥8॥ 

কৌববনন্দন! আচার প্রভৃতি গুকজনেবা ধর্দাচবগকাবী বাজাদের বুদ্ধি জগ্মাইয়া 

দিবেন, তাহা হইলে তাহাদেব জয় ও উন্নতি হইবে ॥৫॥ 

(৫) অত্র পুস্তকভেদাদেব পাঠভেদ:। 

১৭৩ 

লতি ৯ পাস সাপটি সি ৭ 



১৩৭৮ মহাভারতে শান্তি- 

ুদ্িশ্রেষ্ঠা হি রাজানো৷ জয়ন্তি বিজয়ৈধিণঃ 
ধর্মঃ প্রতিবিধাতাব্যো বৃদ্ধা রাজ্ঞা ততন্ততঃ ॥৬| 

নৈকশাখেন ধর্দেণ রাজ্ঞো ধর্ম্ো বিধীয়তে | 

ভুর্বলম্ত কুতঃ প্রজ্ঞ৷ পুরস্তাদনুপাহৃতা ॥৭॥ 

অধৈধজ্ঞঃ পথি দৈধে সংশয়ং প্রাপ্ডমর্তি। 
বুদ্ধিদ্ৈধং বেঁদিতব্যং পুরস্তাদেব ভারত | ॥৮| 
পা্বতঃ করণ প্রাজ্ে। বিষত্তিত্ব। গ্রকারয়ে। 
জন্তচ্চরিতং ধন্মং বিজানাত্যন্যথান্যথা ৯, 

০০০৩ স» ৬০৯ ৯৯ পলা পাপ সির পাটি তি পাস্তা পা কান ৬০৯৫৯, 

বুদ্ধীতি। বুদ্ধিবেব শ্রেষ্ঠা উপায়েষু প্রধান! যেষাং তে। প্রতিবিধাতব্যঃ কর্তব্যঃ || 

নেতি। এবশধখেন একপ্রকাবেণ, ইয়মভেদে তৃতীয়া। অন্গুপান্বত৷ অনঞ্জিতা 1৭1 
অধৈধজ্ঞ ইতি | ঘৈধে দ্িপ্রকাঁবে। বেদিতব্যম্ আচাধ্যাদিভাঃ ॥৮, 

গার্খত ইতি। প্রীজ্ঞো লোকঃ, বিস্তর! পূর্ববমালোঁচনাকাঁলে গোপরিত্বা। কবণম্ আত্মনঃ 
ভ্রিয়াম্, পার্খবত; পার্থয়ে সর্বত্রেত্য্থঃ, প্রকাবয়েৎ পবং প্রকাশয়ে। অগ্থ! জনঃ, তচ্চবিতং 

ততপ্রাজ্ঞাঠিতস্, ধর্শাম[চধণম্। অন্তথা ধূর্তকাধ্যতয়৷ বিজানাঁতি অবগচ্ছতি |9| 

ভাবতভাবদীপঃ 
বহ্বাঃ প্রতি বিধাতব্যাঃ সন্তি ॥৪ ধর্্াদিজ্ঞেথঃ, তত্তত্র বিষয়ে মে মম বচো! বিদ্ধি॥৫॥ প্রতি- 

বিধাতবাশ্চিকিৎমনীয়ঃ ॥৬। ঘযতঃ পুরস্তাদধায়নকালেহম্থপানৃতা শিক্ষিতাতে| দূর্বধলপ্তৈকদেশাঁধায়ন- 

বতঃ প্রজ্ঞা কুতঃ ন কৃতশ্চিদিত)থঃ ॥৭॥ ছৈধমেকণ্তৈব কর্ম: কচিৎকালে ধর্দাত্বং কচিদধর্শত্বমিতি 
দ্িপ্রকাবত্বম্, তশ্মিন্ প্রাপ্ডে তদনভিজ্ঞঃ সংশয়ং সঙ্কটং প্র।প্রেতি অহিংসান্ম ধর্মতবেংপি চোববন্ষয়! 
পাপং ভবতি তদদিদং জ্ঞেয়ম্॥৮॥ পাশ্বতঃ পম্চাৎ করণং কবণীয়ং বিউভ্তিত্ব| নিশ্চিত্যা্রিমবর্ষে 

প্রজাভাঃ ঘড়ভাগন্তা্ধমংশত্রয়ং বা গ্রহীস্তামীত্যভিমন্ধায় প্রকারযেদাপৎকালে তমেব ষডতাগং 

সার্দগণং সপাদগুণং বা প্রবর্ষেণ গৃহীয়াভৎ, কৃরবব্ষট্যাধর্শে। তবতি ন তু গ্রজ্ঞনৃষ্টোতযর্থঃ |৯1 

বাজাদের উপায়েব মধ্যে বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ উপায়; সুতবাং জয়ার্থী বাজাবা উপাধ- 

বগে সেই বুদ্ধিকে অবলম্বন কৰিলে, ভাহাবা অযলাভ কবিতে পারেন, আর বাজ। 
আপন নিপুণবুদ্ধি অনুদারে নানাস্থানে ধর্মাচবণ করিবেন ॥৬1 

মহর্ধিব! রাজার একগ্রকাৰ ধর্মাবিধান কবেন, নাই এবং পূর্বে শিক্ষা না কবিলে, 
দুর্বলের বুদ্ধি হইবে কি প্রকারে ?॥৭॥ 

ভবতনন্দন | এই বিষযট! ছুইপ্রকাঁব হইতে পাবে, ইহা যিনি ন! জানেন, তিনি 
দ্বৈধভাব উপস্থিত হইলে, সংশযাপন্ন হইয়া পড়েন, অতএব পূেই মান্ুবেব নানা- 
প্রকাৰ বুদ্ধি শিক্ষা কব! উচিত 1৮| 



পর্ব্বণি অষত্রিংশদধিকশততমোইধ্যায়ঃ | ১৩৭৯ 

অমিথ্যাজ্ঞানিনঃ কেচিন্সিথ্যাবিজ্ঞানিনঃ পরে । 
তৈ যথাযথং বুদ্ধ! জ্ঞানমাদদতে সতাঁম্ ॥১| 
পরিমুষ্তন্তি শান্্রাণি ধর্মস্ত পরিপস্থিনঃ। 
বৈষম্যমর্থবিদ্ভানাং নিরর্ঘাঃ স্থাপয়ন্তি তে ॥১১॥ 
আঁজিজীবিষবো বিদ্ভীং যশঃকাষৌ সমন্ততঃ | 
তে সর্ক্ব নৃূপ | পাপিষ্ঠা ধর্মন্য পরিপন্থিনঃ ॥১২| 
অপক্কমতয়ো। মন্দ! ন জানস্তি যথাতথমৃ। 

যথ! হুশীস্ত্রকুশলাঃ সর্বত্রাযুক্তিনিষিতাঃ ॥১৩| 
পরিমুষ্ণন্ত শান্ত্াণি শান্ত্রদোযানুদর্শিনঃ | 
বিজ্ঞানমর্থবিষ্ভানাং ন সম্যথিতি বর্ততে |১৪॥ 

স্প্প ৯ ৯ প৯ ৯ ৯ সি সিসি উস সি ৯ পট টি সি সস মিসস সিসি 

ভাবতকৌমুদী 
অধিথ্যেতি। সত!ম্ অমিথ্যাজ্ঞানিনাম, আদদতে উন্নতিলিগ্সবে! বাজানো গৃহৃস্তি ॥১০॥ 

পরীতি। পবিমুষ্তস্তি অপহবস্তি অপলপন্তীত্যর্থঃ। বৈষম্যং পার্থক্যম্, অর্থবি্কানাং যথাথ 

শাস্থাণ।ম্। নিবর্থ।বাস্তবিকার্থজ্ঞানশৃহ্াঃ ৯ 

আঙ্ীতি। আলিজীবিষবঃ সম্যক্ জীবিতুমিচ্ছবঃ) বিগ্যামবলম্প্তে তয়া চ বিয়া শঃকামীবপি 

কাময়ন্তে। পাপিষ্টা জ্ঞানানর্জন।দিতাশয়ঃ ॥১২| 
অপক্ষেতি। মনা মুঢঃ। অধুক্তিনিষিতা নিন্দিতযুক্তিগ্রদর্শিনঃ 1১৩ 

বুদ্ধিমান লোক নিজেব কর্তব্য বিষষ প্রথমে গোপন বাখিযা, পরে তাহা৷ সর্বত্র 
প্রকাশ কবিবেন। না হইলে তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্ধ্য সকল সাধারণ লোকে অন্তবপ 
বুঝিয়া থাকে ।৯। 

কতকগুলি লোক আছে তাহাবা। সত্যজ্ঞানসম্প্ন ; আবাব অনেক লোক 

আছে তাহাবা৷ মিথ্যাজ্ঞানসমন্ধিত; ইহ! যথাযথভাবে বুঝিয়া উন্নতিলিগসু 
বাজার সেই সত্যজ্ঞানসম্পন্ন লোকদিগেব মত গ্রহণ কবিয়া থাকেন ॥১০| 

ধর্মবিদ্বেষী লোকেবা৷ শাস্ত্রসমূহেব অপলাপ কবে এবং সেই বাস্তবিকার্থজ্ঞান- 
শূন্য লোকেবা অর্থশান্ত্রেব বৈষম্য ঘটাইয! থাকে ৪১১ 

যাহাবা। জীবিকার্থী হইযা বিষ্া অর্জন কৰে এবং সকলদিকেব সেই বিদ্যাৰ 
বলে যশলাভ করিবাব ইচ্ছা কবে ও কামনা পৃবণ কবিবাব ইচ্ছা। কবিয়! থাকে, রাজা | 
তাহাবা সকলেই পাপিষ্ঠ এবং ধর্মেব শত্রু ॥১২। 

অপবিণতবুদ্ধি মূর্খ লোকেবা বস্তুব তত্ব জানে না, শাস্ত্রে নিপুণ হয় না এবং 
সর্বত্রই অসঙ্গত যুক্তিব উপবে নির্ভব কবে ॥১৩। 
পপ 

(১৪) "*বিজ্ঞতমর্থং বিষ্ভানাং " বঙ্গ। 



১৩৮৩ মহাভারতে শান্তি- 

নিন্নয়৷ পরবিগ্তানাং স্ববিষ্তাং খ্যাপয়ন্তি চ। 

বাগন্ত্রা বাকৃশরীভূতা৷ ক্রর্ধীবিভ্াফল! ইৰ ॥১৫॥ 

তান্ বিদ্ভাবণিজো৷ বিদ্ধি রাক্ষদানিব ভারত ! | 

ব্যাজেন সন্ভিরিহিতো। ধর্মন্তে পরিহাস্ততি ॥১৬॥ 

ন ধন্মবচনং বাঁচা নৈব বুদ্ধেতি 5৪ শ্র্তম। 

ইতি বা্হম্পতং জ্ঞান প্রোবাচ মঘব৷ স্বয়মূ ॥১৭॥ 

ন ত্বেব বচনং কিঞ্ণদিনিমতাদিহোচ্যতে। 
স্লাবনীতেন শাস্ত্রেণ ন ব্যবস্তত্ত্যথা পরে ১৮1... 

পরীতি। পবিমোধগ্রকাঁবমাহ বিজ্ঞানমিতি। অর্থবিগ্ভানাম্ অর্থশীস্তরাণাঁম্ ॥১৪| 

নিন্দয়েতি। বাগেব অস্ত্র যেষাং তে, বাগেব শবীভূত| বাঁণতাং প্রাপ্ত যেষাং তে, ভ্রদ্ধং 

প্রোছবিষীক্কতং বিগ্তাফলং তবজ্ঞানং ঘেস্তে তাদুশা ইব সন্ত ইতি শেষঃ ॥১৫। 
তানিতি। বিদ্তায়াং বণিজো বিগ্ভাবণিজ! বিদ্ভাবিক্রয়েণ ধনল।ভকাবিণ ইত্যর্থঃ। সর্ভিন্থাতিদিভি- 

বিহিতঃ তে তব ধর্ম, ব্যাজেন তাদৃশবিদ্ভাবণিগ গ্রহণাঁপদেশেন পবিহাস্ততি নজ্ম্যতি 1১৬] 

নেতি। বাচা বা মাত্রেণ ধর্দন্ত বচনং প্রকাশনং নঃ, বুদ্ধাপি নৈব, অপি তু আচরণেনৈব 
ভব্তীতি ভাবঃ। মঘব! ইন্্রঃ ॥১৭| 

নেতি। নব্যবস্তস্তি নাঁচরস্তি (১৮ 

ভারতভাবদীপঃ 

তাং মতমিতি শেষঃ 1১০| মুহ্স্তি ধর্শশান্্বিকদ্ধমন্থশান্তং নানর্ভব্যমিতি বাস্তি, বৈধম্যমগ্রামাণয- 
মধরদত্বং ব1॥১১॥ শাস্চৌবনিদ্দাগ্র্গাতপজীবিনোইগি নিন্দতি-_আিীবিষব ইতি সার্দে- 
শ্চতুভিঃ ॥১২--১৫॥ দ্ভিনং নিনত্যর্ধেন--ব্যাজেনেতি। কৃত ইতি শেষঃ। তে তব 1১৩ 
্রককতমাহ--নেতি ৷ বাচা কেবলয়! বৃদ্ধা তর্কেণ ব! কেবলৈন ধর্মমবচনং ধর্শমানিশ্চয়ো নাস্তাপি 

শামদোধ্দর্শী লোকেরা শাস্ত্রের অপলাপ কবে এবং বলে নর্থনানতের জান, 
সমীচীন নকে 1১৪। 

যাহাদের বাক্যই অস্ত্র এবং বাক্যই বাণ, তাহারা বিষ্তার ফল তত্বজ্ঞানেৰ প্রতি 
বিদ্রোহ করিয়াই যেন পর বিষ্তার নিন্দা কবিয়া৷ আপন বিষ্ভাব সুখ্যাতি কবে ॥১৫॥ 

ভরতনন্দন! তুমি তাহাদিগকে রাক্ষসেব হ্যায় বিষ্ভাবণিক্ বলিয়া জানিবে ; 
সুতরাং তুমি তাহাদিগকে গ্রহণ কবিলে তোমার সজ্জনবিহিত ধর্ম নষ্ট হইবে 1১৩1 

আমার এইবাগ শুনা আছে যে, কেবল বাক্য বা বুদ্ধিদবাবা ধর্মেব সম্যক্ প্রকাশ 
হয় না (কিন্ত আচরণদ্বারা হইয়া থাকে ং নি )। ইহা। বৃহস্পতির মত ন্বয়ং ইন্দ্র ইহা! 



পর্বর্বণি অধত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৩৮১ 

লোকযাত্রামিহৈকে তু ধর্ম প্রাহ্নীষিণঃ | 

সমুদ্দিষ্উং সতাং ধর্ম স্বয়মুহেত পণ্ডিতঃ॥১৯॥ 

অমর্যাচ্ছান্ত্রসম্মোহাঁদবিজ্ঞানাচ্চ ভারত !| 
শাস্তরং প্রজ্ঞস্ত বদতঃ সমূহে যাত্যদর্শনম্ ॥২০। 
আগ্তাগময়। বুদ্ধ ন চান্যেন প্রশন্ততে |. 

অজ্ঞানাজ জ্ঞানহেতৃত্বাঘচনং সাঁধু মন্যতে ॥২১| 
পি কিিতী ০৯ পি কাছ পি লা পাক ক লি এসপি ৯০৯০৯ ৯ সস পাপ পাস সেখ সি ৯ ৯ ৯৯৮৯ প৬ পারা পি পরি পি পথ টির পি সি বসি 

৩] 

লোকেতি। লোকযাত্রাং শিষ্টলোকাচবণম্। উহ্তে তর্কেণ নির্ণষেৎ 1১৯] 
অমর্ধার্দিতি। অমর্যাৎ ক্রোধাৎ, শাস্ত্রে ম্মোহাৎ ত্রমাৎ অবিজ্ঞানাচ্চ, বদতঃ প্রাজ্ত শাস্ম্ 

সমূহে লৌকসমাজে, আদর্শং লৌপং বাতি অকিঞ্চিৎকঝমেব ভব্তীত্যর্থঃ॥২০| 
আগতেতি | অগ্তেন বুদ্ধিমতা জনেন, আগতাগময়! জ্ঞাতশান্তয়া নিজধ। বুদ্ধা, অক্ঞানাৎ 

অমর্ধাদীনংম্ অজ্ঞানপ্রহুতত্ব।ৎ তওগ্রাজ্জবচনং ন প্রশম্ততে কিন্তু জ্ঞান্হেতুত্বাৎ জ্ঞানেন প্রযুক্তত্বা 
তদ্চনং সাধু মন্ততে 1২১ 

ভাবতভাবদীপঃ 
তু সযুচ্চিতাভ্যামুভাভ্যাং ধর্মনির্য ইত্যর্থঃ ॥১৯৭। নত্বিতি। আততারী ত্রাঙ্গণোৎপি হত্তব্য 
ইত্যাদিবচনং ”কামতো ব্রান্মণং হস্কঃ গ্রায়শ্চিততং ন বিদ্বাতে ইত্যনেন বিধদ্ধমপি নিষষাবণং ন 
প্রবর্ততে। কে! হি তদ্ধেদ বমুদ্সিষ্লেশীকেহস্তি বা ন বেতি বচনম্, যথা দিক্ষতীকাঁশান্ 
করোতীত্যতীকাশবিধিপরমূ, ন তু পবলোকফলে জন্দেহোপন্তাঁসপবম, এবমাততায়িব্াঙ্মণবধ- 
বাক্যমপ্যাততায়ী সর্ববথ! হস্তব্য ইত্যেবংপরং ন তু ব্রাঙ্মণরূপোৎপ্যাততায়ী হস্তবা ইত্যেবংপরমিতি 
কৈশ্চিুাতে ; অপধে তু স্থুবিনীতেন যুক্তিমতাঁপি শাস্বেণ শিক্ষিতমাভতায়িবধং ন ব্াবসস্তি 
কর্তবাত্ধেন ন নিশ্চিবন্তযহিংসাশাস্তরগ্রাবলাৎ। আত্মবধার্থমুদ্ততাদ্গোবিবাঁততা়িনোংপ্যাত্বানং 

রক্ষেন্স গামিব ভং হন্যার্দিতি তেষাং ভাব: 7১৮। ইহলোঁকে তু একে মুখ্যান্বাচ্ধ্যঃ লোকধাত্রাং 
তমিরববাহমে ধর্মং প্রাহ:। সা চ চোবাদীনাং ব্ধমস্তবেণ ন সম্ভবতীত্যবশ্তাং হিংসাঁপি কর্তব্যেতি 
তেষামাশয়ঃ। তথা হি--প্বল্পকাবাঃ শ্রুতিমুদাহবস্তি অন্নাদেত্রহ। মাষ্টিম্ অনেনা অণ্ভশংসতি 

স্তেনঃ গ্রমুকতো বাজনি যাঁচনৃতস্গবে গুবৌ যাঁজশ্চ শিলা জরিয়্চ ভর্ভব্যভিচারিণী।” ইতি। ম রিং 
পাপমিতি শেষঃ। এবং সত্যপি মতভেদ যুক্ত্যেব ধর্মমূহেতেত্যাহ-_সমিতি 1১৯ তম্মাদমর্যাদীং- 

বিচক্ষণ লোৌকেবা বিনাকাবণে কোন বাক্য বলেন না, আবার কতকগুলি 

লোক স্ুুনির্দিত শাস্ত্র অনুসাবেও কাধ্য করে না 1১৮ 

একশ্রেণীর পণ্ডিতেবা বলেন-_-শিষ্ট লোকেব আচরণই ধর্ম $ কিন্তু বিচক্ষণ লোক 

আপন তর্কদ্বারাই সাধুগণেব ধর্ম নির্ণয কবিয়! লইবেন ॥১০ 

ভরতনন্দন | যিনি প্রাজ্ঞ হইয়াও ক্রোধ, মোহ ব! অজ্ঞানবশতঃ শান্তর বলেন, 

তীহাব সে শাস্ত্র লোকসমান্জে অকিঞ্িংকবই হইয়। থাকে ॥২০। 



১৩৮২ মহাভারতে শাস্তি - 

অনয়! হুতযেবেদমিতি শান্ত্রমপাকমূ। 
দৈতেয়ানুশন। প্রাহ সংশয়চ্ছেদনং পুরা ॥২২॥ 

জ্ঞানমপ্যপদেশ্যাং হি যথা নান্তি তখৈব তৎ। 

তং তথা চ্ছিম্মূলেন সন্গোদয়িতুমর্সি ॥২৩| 
অন্যব্যবহিতং লোকা নেদং বাক্যমুপাগুতে | 

উদ্থায়ৈব হি স্থফটোইসি কর্ণণে ন স্বমীক্ষসে |২৪| 

ভাবতকৌমুদী 
অনেতি। ইদং শান্তর অনয়৷ যুক্তোব হতং বিহীনমিতি হেতোঁঃ, অপার্থকং বার্থং মন্তেতেতি 

শেষঃ। উপনা: শুক্রাচার্ধ্যঃ পুরা ইদং সশয়চ্ছেদনং বচনং দৈতেয়ান্ প্রাহ 1২২ 
জ্ঞানমিতি। যথা প্ররেক্ষাধুক্তে উপদেষ্টবি, অপনেশ্তং ছলপ্রযোজ্যম্ জ্ঞানমপি নাস্তি অপি- ' 

শবাৎ সন্দেহোইপ নীস্তি, তখৈব তত এব ত দ্চনং গ্রাহৃমিতি শেষঃ | অতএব চ্ছিন্নমূলেন ভাবেন 

সন্দেহাভাবেনেতাথ; তং ভাদৃশমুপদেষ্টাবম্$ তথ! উপদেপীয় সম্গোদফিতুং নিষোজয়িতুমর্হসি ॥২৩| 
ভারতভাবদীগঃ 

তা! সমূহে সভায়াং শাস্ং বদেদিত্যাঁশযেনাহামর্ধাদিভি২৭। আঁগতাগময বৃদ্ধা শরত্যুপগৃহী- 
তেন তর্কেণ সহিতং ফ্চনং তেন প্রশস্ততে শান্্রং নানুতরেণ। অত্যন্ত জঞানহেতুত্বাৎ অগ্রাত- 
জ্ঞাগকতয়। বচনং তার্কণ হীনং শব্দমেব সাধু মন্ততে কুতোহজ্ঞানাঁৎ ২১ অন্তঃ পুনবনয়া যুকতা| 
ইনং শান্তং হতং দুধিতমিতি হেতোবপার্থকং ব্যর্থমিতি মন্ুতে তদগ্যন্তানাদেব ৷ তত্মাভর্েণ 
শানরন্ত শান্্রেণ তর্কত্ত বা বাধমন্ত্বা ফহুভয়মন্মতং তদেবা্ঠেযমিত্যুশনসে! মতং পূর্কোক্তেন 
বারস্পত্েন জ্ঞানেনৈক"ং গতমিতি দর্শিতম্|২২॥ কিঞ্চ অপদিগ্তং দিশে অধ স্থিতং কে।টিত- 
্পর্শি জ্ঞানং সংশয়রূপম্, তদ্যথ| নাতি তথৈবেত্যর্থঃ। অতন্তং সংশষং ছিন্সসূলেন মুলোচ্ছেদেন 
যথ। ভ্তাওধা সন্গোদযিতুং দুরীকর্চমর্থদি, নিঃসংশয়ং ব জ্ঞানং তদেবাশরয়খেত্যর্থ 
২৩ থে! বা তবান্ মমেদং নীতিবাঁক্যং ন উপা্ুতে নাহীকবোতি তদনব্যবহিতমযুক্তম্। 
বাবহিতস্দং ন. শব্ষেন সমঘ্ত২ চেক্সব্যবহিতণকঃ সন্নিকষ্টবচনস্তদভাবোহনব্যবহিত- 

কেন না, অজ্ঞানবশতঃ সে শাস্ত্র বলা হইয়াছে বলিয়! অন্য ব্যক্তি স্বীয় শান্জ্ 
বুদ্ধির বলে তাহার প্রণংস। করে না; কিন্তু সম্যক জ্ঞানপ্রযুক্ত যাহা! বলে, তাহাই 
ভাল বলিষা! মনে করে ।২১॥ 

শান যদি যুক্তিশৃহ্য হয়, তাহা৷ হইলে তাহাকে ব্যার্থ বলিয়া মনে করিবে-_এই 
সংশয়নাশক বথ পূর্ববকালে স্বযং শুক্রাচারধ্য দৈত্যগণকে বলিযাছিলেন ॥২২॥ 

বিবেকী উপদেষ্টাব ছলবুদ্ধি থাকে না, সেইজস্তই তাহাব উপদেশ গ্রহণ কর! 
উচিত। অতএব যুধিষ্টিব! তুমি নিঃসন্দেহে তাদৃশ উপদৈষ্টাকে উপদেশ দিবাব জন্ত 
নিযুক্ত করিতে পাঁব ॥২৩| 



পর্বণি অষব্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৩৮৩ 

অঙ্গ! মামন্ববেক্ষম্ব রাঁজন্তায় বুভুষতে | 
যথা প্রমুচ্যতে ত্বন্তো যধর্থং ন প্রমোদতে ॥২৫। 
অজোহশ্বঃ ক্ষত্রমিত্যেতৎ সদৃশং ব্রন্মণা কৃতমূ। 
তস্মাদতীক্ষং ভূতানাং যাত্র! কাচিং প্রসিধ্যতি ॥২৬| 

ভাঁবতকৌমুদী 
অন্তেতি। যো বা জনঃ, অন্তেন গ্রতিবাদন ব্যবহিতং বিবহিতদ্ ইদং বাঁক্যম নোপাঞ,তে 

পাণডিত্যগর্বান গৃহাঁতি তন্মৈ ন কিকিছবতব্যমিতি শেষঃ। হে ভারত ত্বং খলুবিখাত্র উগ্রায়ৈব 

কর্মণে যুদ্ধায় সষ্টোংসি ইতি ত্বং নেক্ষসে ন ম্মরসীতার্থ: অতে! দৃঢহদসতয়া মধ্াক্যং গ্রাহ- 
মিত্যাশয়ঃ ॥২৪। 

আত্মনষটান্তপ্রদর্শনেনোপদিশতি অঙ্গেতি। অঙ্গ । ছে যুধিঠির! যাদর্থং নির্দোষজননগু- 
দানার্ঘং লৌকো ন প্রমোদতে, যথা তু অগ্ঠঃ স নির্দোষজনো! দপ্ডাৎ প্রমুচ্যতে, বৃভূষতে তাদৃশকর্দ্ণা 

উন্নতিং লিগ্পগানায়, বাগন্তায ক্ষত্রিয়ায় স্পৃহ্যন্তমিতি শেষঃ, মামদ্ববেক্ষম্ব |২৫| 
পবোঁপকাবার্থমেব ক্ষত্রং হুষ্টমিত্যাহ অঙ্গ ইতি। অজশ্হ গঃ। অভী্কং পুনঃ পুনঃ যাতা 

ম্গলোৎসবঃ | তথাচ-_ছাঁগেন যক্তোঁৎসবং, অশ্বেন যুদ্ধোৎসবঃ, ক্ষত্রেণ চ জীবনোৎসব ইতি 
ভাবঃ ॥২৬॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 
মিতি যোগ্গোত্র জের: | কুতে। যুক্তমত আহ--উগ্রীয়েতি। যত উগ্রাঃর হিংশ্রকর্ার্থমেৰ স্থং 
সৃষ্টোংসি, তচচ ত্বং ন সশীক্ষসেহততা যম বচনং তব চেতসি ন কিকিন্গ্নমিত্যর্থঃ ॥২৪॥ হে অঙগ। 

মাম্ঘবেক্ষত্ব, বুভূষতে প্বর্যালিপ্ন:ব বাজন্তায় বাঁজসমূহায়। তদর্থং যথ1 তথ প্রমুচ্যতে তথাকুর্বাণং 
* মামদ্ববেক্ষদ্বেতাধ্যাহৃত্য যৌজ্যম। অন্ে। লোকো যারর্থং যমর্থং ন গ্রমোদতে নানুমোদতে 

হিধশ্রাহ্যমিতি মাং নিন্দস্তোহপি ভৃপোকার্থিনে। বাঁজানঃ ম্বহিতমজানানা অপি ময়৷ ম্বর্লোকং 
প্রাপিতা উপকাবরৈব নস্বার্থায়। এবং তবমপুঃ[গ্রেণ কর্শণা গ্রজীস্তদ্ধিতায়ৈব শাঁধীতি ভাব: ॥২৫| 
অঙ্গ ইতি। য্থাজে। যক্ঞ!ং নীগতে তদ্ধিতানৈবমষবক্তরিগাবপি সংগ্রামার্থং নীয়েতে তদ্ধিতাঁয়ৈব ; 

“হতো বা প্রা্গাসি হর্গং জিত্বা বা ভোক্ষাসে মহীম্” ইতক্তে:। যথা যজ্ঞে হম্মানস্ত পশোরপি 

র্প্রার্থিদৃ্টা। “পশু নীরমানঃ সমৃতাং প্রাপশ্তৎ স দেবামাগ্বকামযতৈতুং তং দেবা অক 

অথবা, যে লোক এই প্রতিবাদশৃন্ত বাক্য গ্রহণ কবিবে নাঃ তাহাকে আমাব 

কিছুই বক্তব্য নাই , তবে তুমি ইহ! ম্মবণ কবিতে পাব যে, বিধাতা তোমাকে ভীষণ 

কার্যেব জন্যই স্থষ্টি কবিযাছেন ॥২৪। 
যুধিঠিব! দেখ, নির্দোষ লোককে দণ্ড দিলে মানুষ সন্তষ্ট হয না; স্বৃতবাং 

যাহাতে সেই নির্দোষ লোক মুক্তি লাভ কবে, সেইবপ কাধ্যদ্বাবা যিনি উন্নতি লাভ 

কবিবাৰ ইচ্ছা কবেন, আসি সেইবপ ক্ত্রিষেব কামন! কবি ॥২৫1 



১৩৮৪ মহাভারতে শান্তি-- 

যন্তববধ্যবধে দোঁষঃ সবধ্যস্যাবধে স্থৃতঃ 4 

স| চৈব খলু মর্যাদা যাময়ং পরিবর্য়ে ॥২৭॥ 
তম্মাতীক্ষঃ প্রজ। রাজ। ব্বধর্ধে স্থাপয়েত্ততঃ | 

অন্যোন্যং ভক্ষয়ন্তে। হি প্রচরেযুর্বকা ইব ২৮| 
যন্তয দন্থ্যগণ! রাষ্ট্রে ধ্বাঙ্স। মৎস্তাঁন্ জলাঁদিব। 
বিহ্রন্তি পরশ্বানি স বৈ ক্ষত্রিষপাংসনঃ ॥২৯॥ 
কুলীনান্ সচিবান্ কৃত্ব! বেদবিগ্ভানমন্বিতান্। 

প্রশাধি পৃথিবীং রাজন! প্রজা! ধর্েণ পালয়ন্ |5০| 

বিহীনজন্মকণ্মাণং ঃ গ্রগৃহ্রাতি ভূমিপঃ | 
উভয়স্তাবিশেষজ্ঞং তদৈ ক্ষত্রং নপুংসকম্ ॥৩১॥ 

ভারতকৌমুদী 
প্রীধান্তেন রাঁজঃ কর্তব্ামাহ য ইতি । সা তদ্দোষরূপ| মর্ধ্যদা অকর্ণবাসীমা, অং বাগ! 1২৭ 

তম্মাদিতি। অন্থ|। দোষমাহ অন্তান্থমিতি | বৃকা ব্যান্রবিশেষাঁঃ 1২৮| 

ষণ্তেতি। ধ্বাজ্ষ।ঃ কাকবিশেষাঃ। বিহ্রস্তি অপহরস্তি 1২৯॥ 

কুলীনানিতি । অত্র সচিবপদং রাঁজকর্মচাবিমাত্রপবম্ ॥৩০॥ 

বিহীনেতি। বিহীনে নিক ্ জন্মকর্ণণী ঘন্ত তং তাদৃশং সচিবম্। উভর়ন্ত উগ্রতামূদ্তা- 
দয়ন্ত ॥৩১| 

বিধাতা ছাগল, অশ্ব ও ক্ষত্রিয়-_এই তিনটাকে সমান করিয়া স্থষ্টি করিয়াছেন । 
অতএব সর্বদাই সেই তিনটা হইতে লোকেব অনির্র্ষচনীয আনন্দ সিদ্ধ হইয়া 
থাকে ২৬ 

অবধ্যকে বধ করিলে যেরূপ দোষ হয, বধ্যকে রধ ন! কবিলেও সেইবাপই দোষ 
হইয়া, থাকে; ব্ুতবাং তাহাই অকর্তব্যেব সীমা, যাহা বানা পরিত্যাগ 
করিবেন 1২৭) 

অতএব বাজ তীক্কু হইয়া প্রজাগণকে ন্বধর্থে স্থাপন করিবেন $ না হইলে 
প্রজার৷ ব্যাত্রেব স্ায় গবস্পব ভক্ষণ কবিতে থাকিয়া বিচবণ কবিতে থাকিবে 1২৮1 

কাক যেমন জল হইতে মতস্ত হরণ কবে, তেমন তক্কবগণ যে বাজাব বাঞ্যে 
পবস্থ হরণ কবে, সেই রাজ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে অধম 1২৯ 

বাজা! সংকুলোৎপন্ন ও বেদবিগ্তাযুক্ত লোকদিগকে কর্মচাবিপদে নিযুক্ত 
কবিষা ধর্্ানুসারে প্রজা পালন করিতে থাঁকিয়া পৃথিবী শাসন কব 1৩০ 

(৩১) বিহীনং কর্ণ গাকং-পি বঙ্গ বাপ রি 



পর্বণি অফত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৩৮৫ 

নৈবোগ্রং নৈব চানুগ্রং ধর্মেণেহ প্রশস্ততে | 
উভয়ং ন ব্যতিক্রামেছু্ো। ভূত্ব। মৃছূর্ভব ॥গ২| 
কইটঃ কত্তিয়ধর্্োহয়ং সৌহদং ত্বষি মে স্থিতঘৃ। 
উগ্রকর্মণি হফ্টোহদি তম্মাৎ রাজ্যং প্রশাধি বৈ ॥৩৩। 
অশিষনিগ্রহে। নিত্যং শিষন্ত পরিপালনমৃ। 
এবং শুক্রোহ্রবীদ্ধীমানাপৎস্থ ভরতর্ষভ 1591 

যুধিতঠির উবাচ। 
অস্তি চেদিহ মর্য্যাঁদা যামন্ো নাঁভিলঙ্যয়েৎ | 
রি ত্বাং সতা: শ্রেষ্ঠ! তম্মে ব্রহি পিতামহ 1 ॥|5৫। 

লিপ তীর সপ | পিপি পি ৪ শিক পপ জপ শি অর ৮০ শপ পপ রিল ওটা লিপ শি শপ ছি পলি চে ০৬ 

কর 
নেতি। উগ্রননগ্রক কেবলমিতি ভাঁব'। ধর্নেন বাজবর্মনাস্তরণ ।৩২। 
কষ্ট ইতি। কষ্ট; কষ্টরক্গঃ। উগ্রকর্মণি যুদ্ধাদৌ।৩| 
অণিষ্টেতি। অশিষ্টন্ত শাস্ত্রানুসাবিণঃ 1৩৪| 

অন্তীতি| মর্ধযাদ| কম্ত!পি স্বাঁ ভাবিকং গৌববম্1৩৫। 
ভারতভাবদীপঃ 

বয়েহি বর্গ, বৈ তথ! লে।কং গম্রিব্াাম* ইতি ।২৬। এবং সংমুহা নীত্যাদেকত্তরমুক্া স্তিদ্বিদনয- 
মর্যাদা ইত্ান্তোভবমাহ-যন্তিতি ॥২৭--৩০ অন্ায়ং ভ্টায়বঙ্জিতম্, অথ! স্তাত্তথ! প্রগৃহাতি 

শী শপ পীশ শপীশিশ পা পপি শি শশী পস্ত শীট শীশি শপ শপ 

ষে রাজা নীচকুলোৎপন্ন ও নিক কাধ্যকাবী মানুষকে কর্মচাবিরূপে গ্রহণ করেন 
এবং উগ্রতা ও কোমলতার তারতম্য বোরোন না, তিনি নপুংসক ক্ষত্রিয় ॥৩১। 

ধর্মশান্ত্র কেবল উগ্রতা বা কেবল কোমলতার প্রশংসা করে না; স্থৃতরাং 

রাজা উগ্রতা ও কোমলতা ইহার কোনটাকে পরিত্যাগ করিবেন না; অতএব 

যুধিটির | তুমি ক্ষেত্র অনুসাবে উগ্রও হও এবং মৃছও হও ॥৩২। 

যুধিষ্ঠির! তোমাৰ উপবে আমাৰ স্েহ আছে। তাই বলিতেছি, এই ক্ষত্রিয়" 

ধর্ম রক্ষা কর! কষ্টসাধ্য । বিধাতা উগ্রকাধ্য কবিবাব জন্যই তোমাকে সৃষ্ট 

কবিয়াছেন; স্মৃতবাং তুমি ক্ষেত্র অনুসাবে উগ্রতা অবলম্বন কবিয়াই বাজ্য শাসন 

কব |৩৩ 
ভবতশ্রে্ঠ | অশিষ্টকে দমন কবা এবং শি্টকে পালন কবাই বাজার ধর্ম. 

ইহ৷ জ্ঞানী শুক্রাচার্ধ্য বলিযাছেন? ॥৩৪। 
১৭৪ 



১৩৮৬ মহাভারতে 

তীগ্ম উবাচ। 
ত্রাঙ্মণানেব সেবেত বিদ্যাবৃদ্ধাংস্তপন্থিনঃ | 

শ্রুতচারিত্রবৃভাঢ্যান্ পবিত্রং হেতহুতমমূ ॥৩৬| 

যা দেবতানু বৃতিন্তে সাস্ত বিপ্রেষ্ত নিত্যদা | 

জুদ্ধৈহি বিপ্রৈঃ কর্মাণি কৃতানি বছুধা নৃপ 11৩৭ 
গ্রীত্যা যশো৷ ভবেন্মুখ্যমগ্রীত্যা পরমং ভয়মূ। 

শ্রীত্যা হম্বতবদধিপ্রাঃ ভ্ুদ্ধাশ্চৈব বিষং তথা ॥৩%| 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতগাহত্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শীস্তিপর্বণি 

আঁপদ্বর্থে রাঁজমর্ধ্যাদায়াম অফত্রিংশদধিকশততমৌধিধ্যায়ঃ |০) * 
৯ সস তারা 2৯৫৯ ৬৫৯ ৬ উপিসিলা ৩ তাস সাপ সি পাটি সপ ও সিএ 

ভারতকৌমুদী 
্রা্গণানিতি। শ্রশং শাস্ঞ্জানং চাবিত্রং সচ্চরিত্রং বিত্তং ধনঞ্চ তৈরাট্যান্ ॥৩৬। 

যেতি। ৷ যাদৃশী, বৃভিবণবহাঁরঃ 1৩৭ 
শ্রীত্যেতি। গ্রীত্যা বিপ্রাণাং সন্তোষেণ। বিষং বিষবৎ ॥৩৮। 

ইতি মহামহৌপাধ্যায়-ভারতাচার্ধ্য-প্রীহবিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্ চার্ধ্যবিরচিতাধাং মহাভাঁবত- 
টীকায়াং ভাঁবতকৌমুদীসমা্যায়াং শাস্তিপর্বণি আপদ্বর্শে অষ্টতিংশদধিকশততমোধ্ধ্যায়ঃ 1৭ 

ভারতভাবদীপঃ 
বভভাগমাদতে কর্ণপ! পারনাত্বকেন, বিহীনং ক্ষত্রম্ 1৩১--৩৫॥ ব্রান্ষগীদর্বাগে দগান্ত মর্যাদা 
রা্মণ্ত নৈব দণ্যোৎপি তু পূজা এবেত্যহৃ--্রান্ষণাঁনেবেতি ॥৩৬--৩৮1 
ইতি শা্তপর্বণি আগর নৈশকটায়ে ভাবতভাঁবদীগে অষ্্রিংশদধিকপততমোহধায়:॥১৩ 
রর বদিলেন__প্ডিতবেট পিতামহ! _এই জগতে যি কোন লোকের 

এমন মর্ধ্যাদ। থাকে, যাহা অন্ত কোন লোঁক লঙ্ঘন কবে না, আমি আপনার নিকট 
জিজ্ঞাস। কবিতেছি, তাহা আপনি আমাব নিকট বলুন, ॥৩৫॥ 

তীন্ম বলিলেন--বিদ্াবৃদ্ধ, তপন্বী, শান্রজ্জানসম্পন, সচ্চরিত্র ও ধনবান্ প্রান্মণ- 
গণেরই সেবা৷ করিবে_ ইহ! পবপুণ্যজনক 1৩৬ 

যুধিষ্টির| দেবতাদের সম্বন্ধে তোমাৰ যেবণ ব্যবহাব হইযা থাকে, ত্রাঙ্মণদের 
স্বন্ধেও সর্বদাই তোমার সেবপ ব্যবহাব হউক। কারণ, বাজ! | ব্রাহ্মণেবা ক্র হইযা পূর্ব বহুবিধ কর্ম কবিধা গিয়াছেন ॥৩৭। 

্রাহ্মণগণকে সন্তষ্ট কবিতে পাঁবিলে মহাষশ, আব তীহাদের অসম্তোষ ঘটাহিলে 
গুঁকতব তয় হয়। ক্রাহ্মণের! সন্তুষ্ট হইলে অমৃতেব শ্যায় এবং ক্ুদ্ধ হইলে বিষের 
তুল্য হইয়া থাকেন? ॥৩৮| ০888 টির রিনার হর “*ঘিচত্বাবিংশদধিকশততমোহ্ধায়ঃ বঙ্গ বন্ধ নি। | 



উনচত্বারিংশদ ধিকশত তমোহ্ধ্যায়ঃ 

_ ক 

যুধিঠিব উবাঁচ। 
পিতামহ ! মহাপ্রাজ্ঞ ! সর্বশান্্রবিশারদ 1 | 
শরণ্যং পালয়ানম্ত যে ধর্থাস্তং ব্রবীহি মে॥১। 

তীগ্স উবাচ। 
মহান্ ধর্্ো মহারাজ ! শরণাগতপালনে । 

অর্থ; প্রফটুং ভবাংশ্চৈব প্রশ্নং ভরতসতম !|২| 
'শবিপ্রভৃতয়ে! রাজন্! বাজানঃ শরণাগতান্।' 
পরিপাল্য মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥৩ 
আঁধতে চ কপোঁতেন শক্রুঃ শরণমাগতঃ | 

পুজিতশচ বথান্ায় ন্বৈশ্চ মাংসৈর্নিসন্্িতঃ |8| 
শা শসিণী পী্পরি পাই প্রীত ৬৮ 2 তা 

 ভারতকৌসুদী 
পিহেতি। শবণ্াং শবণাগতং:জনম্। পালয়ানন্ডেতি মকাবাঁগমাভাব নার্যঃ ॥১| 

মহানিতি। অর্ো যোগ্যঃ, ধর্দার্থত্বাৎ, গ্রহ বর্ড,স্ ॥২। 
শিবীতি। সংসিদ্ধিং ধর্শফলন্ত সমাগলাভনিষ্পতভিম্1৩| 

শ্রধত ইতি। শ্বৈর্মাংসৈঃ স্বকীষমাংসদানাঙ্গীকাবৈঃ ॥ ৪ 

যুিষ্ঠির বলিলেন-_“সর্ববশান্ত্রবিশাঁবদ মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ! শরণাগত ব্যক্তিকে 
রক্ষা করিলে যেবপ ধর্ম হয, তাহা আপনি আমাব নিকট বলুন ॥১ 

ভীম্ম বলিলেন-_ভবতশ্রেষ্ঠ মহাবাজ ! শবণাগতবক্ষা গুকতর ধর্ম হয়। 
তুমিই এইবপ প্রশ্ন কবিবাব যোগ্য [২ 

বাজা! সঙ্গাত্ব। শিবিগ্রভৃতি বাজারা শবণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা কবিয়া উত্তম 

সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥৩। 

শুনিতে পাই, শক্ত শরণাগত হইলে একটা কপোতপক্ষী নিজের মাংস দান 

করিবাঁব অঙ্গীকাব কবিয়া আহ্বনিপূর্বক, যথানিযমে তাহার সম্মান করিযাছিল' 181 

(১ শরণং পাল্যমানম্ত-বনদ বর্ধ, শব্ণাগতং পালয়তঃ-_নি। 



১৩৮৮ মহাভারতে ' শাস্তি 

যুধিতির উবাচ। 
কথং কপোঁতেন পুরা শক্রঃ'শরণমাগতঃ | 

স্বমাংসং ভোজিতঃ কাঞ্চ গতিং লেতে স ভারত ! ॥৫॥ 

তীন্স উবাচ। 
শৃণু রাজন! কথাং দিব্যাং সর্বপাঁপপ্রণাশিনীম্। 
বৃপতেমুদকুন্দন্ত কথিতং ভার্গবেণ বৈ 
ইমমর্থং পুর। পার্থ! মুটুকুদ্দো নরাধিপঃ। 
ভার্গবং পরিপপ্রচ্ছ প্রণতঃ পুরুষর্ষভ ! ॥৭| 

তন্মৈ শুজ্রীষমাণায় ভার্গবোহকথয়ৎ কথামৃ। 
ইমাং যথা কপোতেন সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা নরাধিপ 11৮1 

মুনিরবাচ। 

ধর্মমনিশ্চয়সংযুক্তাং কামার্থদ্হিতাং কথামব। 

শৃুষ্বাবহিতো! রাজন্! গদতো! মে মহাডূজ 11৯1 

ভারঙকৌমুদী 
কথমিতি। গতিমবনস্থাম্। স কপোতিঃ ॥৫1 

শৃথিতি। মুচ্রুনদন্ত সকাশে, ভার্গবেণ শুক্রেণ ॥৬। 
ইমমিতি। অর্থং বিষয়ম্ ॥৭1 
তন্মা ইতি। শুশ্রযমাণায় শ্রোতুমিচ্ছবে। সিদ্ধি: পুণাফপনিষ্পত্বিঃ 0৮। 
ধর্মোতি। কামার্ধাভ্যাং সহিতাং সমস্থিতাম্॥৯া 

যুধিষ্টির বলিলেন_“ভরতননদন | পু্ববকালে শত্রু শরণাগত হইলে কর্োত- 
পক্ষী কিপ্রকারে নিজের মাংস তাহাকে ভোজন কবাইয়াছিল এবং কিবাপ সিদ্ধিই 
বা লাভ করিয়াছিল ? ॥৫॥ 

ভীন্ম বলিলেন-_রাজা! পূর্বকালে শুক্রাচার্য মুচুকুন্দ রাজাব নিকটে যে উপাখ্যান 
বলিয়াছিলেন, সমস্ত পাপনাশক সেই দিব্য উপ.খ্যান তুমি শ্রবণ কর।1৬| 

পুরুষত্ষ্ঠ পৃথানন্দন! পূর্বকালে মূচ্কুন্দ বাজা প্রণাম কবিয়া এই বিষয়ই 
শুক্রাচার্য্যের নিকট জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন ॥৭॥ 

রাজা । নরপতি যুচুকুনদ শ্রবণ করিবার ইচ্ছা কবিলে, কপোতপক্ষী যাহাতে 
সিদ্ধিলাভ কবিয়াছিল, সেই উপাখ্যান তাহার নিকটে শুক্রাচার্ধ্য বলিতে 
লাগিলেন ॥৮| 

০০ 
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কচি ক্ষুদ্রসমাচারঃ পৃথিব্যাং কালসম্মিতঃ | 
বিচচার মহারণ্যে ঘোরঃ শকুনিলুব্ধকঃ ॥১০| 

কাকোল ইব কৃষ্ণাঙ্গো রক্তাক্ষঃ কালসম্মিতঃ | 
দীর্ঘজঙ্যো হ্ুত্বপাদো মহাবক্তে। মহাহনুঃ ॥১১॥ 
নৈব তন্ত সুহৎ কশ্চিন্ন সম্বন্ধী ন বান্ধবঃ। 
সহি তৈঃ সংপরিত্যক্তন্তেন রৌদ্রেণ কন্মণা ॥১ ॥ 
নরঃ পাপসমাচার্ত্্তব্যো দুরতো বুধৈঃ। 
আত্মানং যোইভিসন্ধত্তে সোইন্থস্ত স্যাৎ কথং হিতঃ ॥১৩। 

যে নৃশংস ছুরাত্মানঃ গ্রাণিপ্রাণহরা নরাঃ | 
উদ্বেজনীয়া ভূতানাং ব্যালা ইব ভবস্তি তে ১৪) 

সি/এ তক অসি ৬ পপি ৬ ৬ পা পি কি তা ৯ চা পারি 

কচিদিতি। ষু্রসমাচারো নিকষ্টাচবণঃ | কালসম্মিতো যমতুল্যঃ। শকুনিনুন্ধকঃ পক্ষিতস্ত 

ব্যাধূ ॥ ১০ 

কাকোঁল ইতি। কাকোল ইব দ্রোণকাকতুলাঃ ব্তাঙগো বক্তবর্ণনয়ন:, কালসন্মিতো 

যম্মদৃপঃ। হনুমুখনিয়ভাগঃ ॥১১| 
নেতি। বৌদ্রেণ ভীষণেন কর্মণ| গ্রাণিহিংসাব্যাপারেণ ॥১২1 

তৈঃ কথং পরিত্যক্ত ইত্যাহ নর ইতি। অভিসন্ধতে পাপবর্মণ! প্রতারয়তি ॥১৩| 

যইতি। উদ্বেজনীয়া উদ্বেগনকাঃ | প্কৃত্যযুটোইগ্ত্রাপি” ইতি কর্তরধ্যনীয়ঃ। ব্যালাঃ 

সর্পাঃ ॥১৪। 

্তকরাচাধ্য বলিলেন_মহাবাছ বাজ! | আমি ধর্মকা মার্থযুক্ত এই উপাখ্যান 

বলিতেছি, আপনি অবহিতচিন্তে শ্রবণ ককন ॥৯॥ 

নিকৃষ্টাচাবযুক্ত যমের তুল্য ভীষণাকৃতি পক্ষিহন্ত! এক ব্যাধ, রা কোন 
সমযে নিবিড় বন্মধ্যে বিচবণ কবিতেছিল ॥১০।। 

সেই ব্যাধেব অঙ্গ সকল দড়কাকেব ন্ায কৃষ্ণবর্ণ, নয়নযুগল ছা আকৃতি 

যমেব তুল্য, জজ্ঘাযুগল দীর্ঘ, চব্ণদষ ক্ষুত্র এবং মুখ ও হনু বিশাল ছিল ॥১১। 

তাহাব সেই ভীষ্ণ কার্যের জন্য কেহই তাহাব সুহ্ৃদূ, সন্বন্ধী বা বন্ধু ছিল না; 

সকলেই তাহাকে পবিত্যাগ কবিয়াছিল 1১২ 

বুদ্ধিমান লোকেবা পাপাচাবী মানুষকে দূৰ হইতেই পবিত্যাগ কবিবেন। কেন 

না, যে লোক পাঁপকাধ্যদ্বাবা নিজকেই বঞ্চনা কবে, সে লোক অন্যেব হিতকারী 

হইবে কিপ্রকাবে ? ॥১৩॥ 



১৩৯০৩ মহাভারতে শান্তি- 

স বৈ ক্ষারকমাদায় দ্বিজান্ হত্বা বনে সদ! । 

চকার বিক্রয়ং তেষাং পতঙ্গানাং জনাধিপ ! 11১৫] 

এবং তু বর্তমানস্ তন্ত রূত্তং ভুরাত্মনঃ | 

অগমৎ সুমহান্ কালো ন চাধন্মমবুধ্যত ॥১৬। 

তম্ত ভার্য্যাসহায়ন্থ রমমাণস্ত শাশখতমূ। 

দৈবযোগবিমৃদস্থয নান্া বুত্তিররোচত ॥১৭॥ 
ততঃ কদাচিত্তন্তাথ বনস্থম্য সমস্ততঃ | 

পাতযন্লিব বৃক্ষাংস্তান্ নুমহাঁন্ বাঁতসন্্রঃ ১৮1 
আাসিসসপাসলাস্পিসতা | প৯ * উপাসনা পাটির সপ পাস ও সি পস্িলা্লা পা পাস লা 

ভাবতকৌমুদী 
স ইতি। ক্ষারকং জালকম্। ছিজান্ পঙ্গিণ:। পতন্বানাং পক্িণাম্ ॥১৫॥ 
এবমিতি। বৃত্তিং হিংসাব্যাপাবমাশ্রিতযেতি ভাব: । অধম তয়া বৃত্যা ॥১৬। 
তন্তেতি। শাশ্বত, নিতযমূ, দৈবযোগেন ছুরৃষ্টম্পর্কেণ বিসুঢুম্য কর্তবাযক্ঞানহীনন্ত 1৯ 

তত ইতি। বাতসন্তরে! ঘূর্ণিবাত্যাগম আসীদিতি শেষঃ 1১৮] 

| ভাব্তভাবদীপঃ 
পিতাঁমহেতি।১-১৯৭! কাকোঁলঃ কাকবিশেষঃ1১১--১২া। অভিসন্ধতে বিষৌদন্নাধিনা 

হস্তমিতি শেষঃ ॥১৩-_১৪ ক্দাবকং জাঁলম্ ॥১৫- -৩৪॥ 
ইতি শান্তিপর্ববণি আগদ্ধর্দে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উন্চত্বারিংশদধিকশতত মৌহধ্যায়ঃ ॥১৩৯| 

পি সস 

যে সকল মানুষ হৃশংস ছুরাত্মা। প্রাণিগণেব প্রাণনাশক ; তাহারা! সর্পের ন্যায 

সকল প্রাণীরই উদ্বেগ জন্মাইয়া থাকে 1১৪1 
রাজা | সেই ব্যাধ জাল লইয়া! নিবিড় বনমধ্যে সর্ববদা পক্গিগণকে বধ কৰিয়! 

সেইগুলিকে বিক্রয় কবিত ॥১৫| 

সেই দুরাত্মা ব্যাধ। এইবপ বৃত্তি অবলম্বন কবিযা চলিতে লাগিল, তাহাতে তাহার 
দীর্ঘকাল অতীত হুইল? কিন্তু এঁ বৃত্তিতে তাহার যে পাঁপ হইতেছিল, তাহা সে 
বুঝিতে পারে নাই ॥১৬1 

ছুরদৃষ্টবশতঃ তাহার কর্তব্যজ্ঞান ছিল ন1; সুতরাং ভন্ত বৃত্ভিও তাহাব অভিপ্রেত 
হয় নাই। অতএব সে সেই বৃত্তি অবলম্বন কবিয়াই প্রত্যহ ভার্ধ্যার সহিত আমোদ 
অন্থুভব করিতে লাগিল ॥১৭৷ 

ভাহার পর কোন সময়ে সেই বনবাসী ব্যাধেব সকল দিকেব বুক্ষসমূহ নিপাঁতিত 
করিতে করিতে বিশাল ঘূর্ণিবাত্যা৷ উপস্থিত হইল ॥১৮ 
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মেঘসস্কুলমাকাশং বিছ্যুন্মগুলমণ্ডিতমূ । 

সংছনস্ত মুহুূর্ভেন নৌসার্ঘৈরিব সাগরঃ ॥১৯| 
বারিধারাসমূহেন সংপ্রবৃষঃ শতক্রতুঃ | 
ক্ষণেন পুরয়মাদ দলিলেন বন্হ্ধরাম্ ॥২০| 
ততো! ধারাকুলে কালে সন্তরমন্্উচেতনঃ| 
শীতার্তত্তদ্নং সর্ধ্বমাকুলেনান্তরা বন! ॥২:॥ 
নৈব নিম্বং স্থলং বাপি সৌঁহবিন্দত বিহঙ্গহা | 
পুরিতে। হি জলৌঘেন তস্ত মার্গে! বনন্ত তু ॥২২॥ 
পক্ষিণো বর্ষবেগেণ হতা৷ লীনান্তদাভবন্। 
রা ৪ বরাহাশ্চ স্থলমাশ্রিত্য শেরতে ॥২৩॥ 
০০০ লি 

মেঘেতি। সংছন্নঃ তেন মেঘমগুলেনাবৃতে। বনপ্রদে*+, নৌসারথৈ্তবণীসমূহৈ: ॥১৯। 
বাবীতি। সংপ্রবৃষ্ট: সম্যক্ বৃষ্বান্ শতক্রতুঃ ইন্তরঃ ॥২ 
তত ইতি। ধাবয়। অনিচ্ছিন্নজলম্রবেণ আকুলে ব্যাণ্ডে। সন্ত্রমন্ বিচর্পাসীং, নষ্টচেতনে! 

বৃপ্রচৈতন্ত ইব ॥২১। 
নেতি। অবিন্দত অলভত, বিহঙ্গহা পক্ষিহ্ত। ॥২২। 
পক্ষিণ ইতি। লীনা ভূতলনুত্টিতাঃ। শেবতে ন্্ (২৩ 

আকাশ মেঘে পরিপূর্ণ হইল, বিছ্বাৎসমূহ খেলিতে লাগিল এব; নৌকাসকল 
যেগন সমুদ্রের কোন প্রদেশ আবৃত কবে, তেমন মেঘমগ্ডুল সেই বনগ্রদেশ আবৃত 

কবিল ॥১৯॥ 
ইন্দ্র জলধাবা বর্ধণ করিতে লাগিলেন এবং সেই জলঘাবা বনভূমি পরিপূর্ণ করিয়া 

ফেলিলেন 1২ 
তদনন্তর সেই বর্ধামঙ্কুল সমযে শীতগীড়িত সেই ব্যাধ আকুলচিন্ত ও চৈতগ্য- 

শৃন্তের ন্তাঁয় হইয| সমস্ত বনে বিচবণ কবিতে লাগিল ॥২১। 
তৎকালে সেই পক্ষিহন্তা একটাও নিয় স্থল পাইল ন! যে, তাহাব ভিতরে প্রবেশ 

কবিযা আত্মবক্ষা। কবিবে। কাঁবণ, জলবাশিতে সেই বনেৰ পৎপর্ধ্য্ত পূর্ণ হইযা 

গিযাছিল ॥২২॥ 

তখন বাধু ও বর্ষার বেগে পক্ষিদকল নিহত হইয! ভূভলে পড়িয়া! রহিয়াছিল 

এবং লি, হবিণ ও শৃকবপ্রভূতি পণ্ুগণ স্থলতূমিতে যাইযা শয়ন কবিয়াছিল।২৩। 

ি 



১৩৯২ মহাভারতে শান্তি 

মহুতা বাঁতবর্ষেণ ভ্রাদিতান্তে বনৌকসঃ। 
ভ্ার্তাশচ ক্ষুধার্তাশ্চ বন্রগুঃ সহিতা! বনে ॥২০| 
স তু লীতহতৈর্গাত্রৈর্ন জগাম ন তণ্ছিবান্। 
দূদর্শ পতিতাং ভূমে। কপোতীং শীতবিহ্বলাম্ ॥২৫| 
দৃষটার্ভোহপি হি পাপাত্ম! স তাং পঞ্জরকেহক্ষিপৎ | 
স্বয়ং দুঃখাতিভূতোহপি ছুঃখমেবাকরোৎ পরে ॥২৬| 

পাপাত্ম। পাপকারিত্বাৎ পাপমেব চকার সঃ 

সোহপশ্যদ্বনষণ্ডেষু মেঘনীলং বনস্পতিয্ ॥২৭| 

সেব্যমানং বিহঙ্গোদৈশ্ছায়াবাসফলার্থিভিঃ | 
ধাত্র। পরোপকারায় দ সাধুরিব নির্শিতঃ ॥২৮। যুগকম্) 
অথাভবৎ ক্ষণেনৈব বিয়দিমলতারকমূ। 
মহৎ সর ইবোৎফুল্লং কুমুদচ্ছুরিতোদকম্। 
কুস্ুমাকারতা রাঙ্যমাকাশং নির্দলং বু ॥২৯ 

ভাবতকৌমুদী 
মহতেতি| বনৌকসো! বনবাঁসিনঃ। সহিত মিলিতাঃ সন্তঃ ॥২৪| 
সইতি। শীতেন হতৈব্বশীৰতৈঃ ॥২৫| 
ৃষ্টেতি। আর্ত; শীতগীড়িতঃ, তাং কপোতীগ্॥২৬ 
গাঁপেতি। বনযণ্ডষু বনমমূহমধ্যে, বনম্পতিং বৃক্ষমূ। বিহলোধৈঃ পক্ষিনমূটেঃ 1২৭২৮ 
আব অন্তান্ত বস্ত জন্তগণ গুকতব বাযু ও বর্ধাব বেগে ত্রস্ত, ভীত ও দ্ষুধিত 

হইয়! সম্মিলিতভাবে-বিচবণ কবিতেছিল ॥২৪/ 
এমন সমযে সেই ব্যাধ শীক্রান্তদেহে চলিতে বা থাকিতে পারিল না, অ্চ 

দেখিতে গাইদ-_একটা কপোতী শীতে আকুল হইয়। ভূতলে গাড়য়! বহিযাছে ॥২৫। 
পাপাত্মা ব্যাধ ক্োতীটীকে দেখিয়! নিজে শীতার্ত হইযাও সেটাকে পিঞ্জবের 

ভিতরে নিক্ষেপ কবিল। (কি জাশ্চ্য্য!) নিজে ছুঃখিত হইযাঁও অন্ঠেব দুঃখই 
জদ্মাইল ।২৬| 

পাপাত্মা ব্যাধ চিবকাল পাঁপ কবিযা আনিয়াছে বলিয়া তখনও পাঁপই কবিল। 
ক্রমে সেদেখিতে পাইল-_বনমধ্যে মেঘেব চাষ নীলবর্ণ একট! বিশাল বৃক্ষ বহিয়াছে? 
ছায়ায় অবস্থান ও ফন প্রার্থনাকাবী পক্ষিগণ সেই বৃক্ষের স্বো কবিতেছে এবং বিধাতা 
যেন পরেব উপকাঁব কবিবাব জন্ত সাধু ধ্যক্তিব স্যাষই তাহাকে হাটি কবিয়া- 
ছিলেন ॥২৭-_২৮। 
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ঘনৈর্ ভুং নভে। দৃষ্ট লুব্ধকঃ লীতবিহ্বলঃ | 
দিশো বিলোকয়ামাস বিগ্াাং প্রেক্ষ্য শর্বরীমূ ॥৩০॥ 
দুরতো মে নিবেশণ্চ অম্মান্দেশাদিতি প্রভো || 

কৃতবুদ্ধিত্রমে তম্মিন্ বস্তং তাং রজনীং ততঃ ॥৩১॥ 
সাঞ্জলঃ প্রণতং কৃত্বা বাক্যমাহ বনম্পতিমৃ। 
শরণং যামি যান্যন্মিন দৈবতানি বনম্পূতৌ ॥৩২॥ 

স শিলায়াং শির; কৃত্ব। পর্ণান্তাস্তীর্ধ্য ভূতলে। 
দুঃখেন মহতাবিষন্ততঃ নুাপ পক্ষিহা৷ ॥৩৩। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতনাহজ্য।ং সংহিতা য়াং বৈয়ামিক্যাং শাস্তিপর্বণি 
আপদ্ন্মে কপে।তুলুন্ধকসংবাদে উন্চত্বারিংশদধিকশততমোহিধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

ভাবতকৌমুঘী 
অথেতি। বিষৎ গগনম্। বিমল! মেবাপগমেন নির্শলাস্তাবক| ষত্র তৎ। উৎফুন্নং প্রকাশিতং 

কুমুদৈ: ছুবিতং বঞ্জিতম্ উদকং যন্ত তৎ। ফটপাদঃ প্লোকঃ ॥২৯॥ 

ঘনৈবিতি। লুব্ধকো ব্যাধঃ । বিগাচামধিকাম্ ॥৩০॥ 
দুবত ইতি। নিবেণে! বাসস্থানং কৃতবুংদ্ধবভাবাদিতি পেষঃ | রজনীমিত্ত্যন্তসংযোগে 

দ্বিতীয় ॥৩১॥ 
সাঞ্জলিরিতি। অস্মিন্ ব্ম্পতৌ যাঁনি দৈবতানি সন্তি তানি শবণং যাঁমি ॥৩২| 
সইতি। পক্গিহ। পক্ষিহস্ত| ব্যাধঃ।|৩৩॥ 

ইতি মহ।মহোপাঁধ্যায়-ভাবতাচাধ)-শ্রীহবিদীনসি্থান্তবাগীণভট্রাচার্য/বিরচিতায়াং মহাভারভ- 
টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যারাং শা্তিপর্বণি আপদ্বন্মে উন5ত্বারিংশদধিকশততমোহথ্যায়: ॥৭| 

তাহাব পর ক্ষণকালমধ্যেই আকাশ নির্মল হইল, কুমুদেব স্তায় নক্ষত্র সকল 

প্রকাশ পাইল; নুতবাং তৎকালে কুমুদরপ্রিত বৃহৎ সবোববেব ন্যায় গগনমণ্ডল 
বিবাজ করিতে লাগিল ॥২৯॥ 

তখন শীতগী ডুত ব্যাধ গগনমগুলকে মেঘমুক্ত দেখিয়। এবং রাত্রি অতিরিক্ত 

হইয়াছে বুঝিতে পাবি! সকল দিকে দৃষ্টিপাত কবিতে লাগিল ॥৩০। 
রাজা । “আমাৰ বাসস্থান এস্থান হইতে দৃবে' ইহ! ভাঁবিয়! সেই ব্যাধ সেই 

বাত্রিতে সেই বৃক্ষেই বাম কবিবাব ইচ্ছা কবিল ॥৩১1 

ভবতনন্দন! ক্রমে সে কৃতাঞ্চলি হইয়। নমস্কাব কবিষ। সেই বৃক্ষকে এই কথ 
বলিল-_এই বৃক্ষে যে সকল দেবত1 বান কবিতেছেনঃ আমি তাহাদের শবণাগত 
হইলাম? ॥৩২। 
& 2. রিচতাবিংশদধিকশততমোহত্যা৮ বদ বদ্ধ নি। 

১৭৫ 



চত্বারিংশদধিকশত তমোহ্ধ্যায়ঃ। 

- ৪২ 

ভীগ্ম উবাচ। 
অথ বৃক্ষত্য শাখায়াং বিহঙ্গঃ সনুহজ্জনঃ | ূ 
দীর্ঘকালোধিতো রাজন্ ! তত্র চিত্রতনুরুহঃ ॥১| 
তম্ত কল্যং গত। ভার্ধ্য। চরিতুং নাভ্যবর্তত। 
প্াপ্তাঞ্চ রজনীং দৃষ্ট্টা স পক্ষী পর্যতপ্যত ॥২| 
বাঁতবর্ষং মহচ্চাসীন্ন চাগচ্ছতি মে প্রিয়া । 
কিমূ তৎকারণং যেন সাাপি ন নিবর্ততে ॥৩| 
অপি স্বস্তি ভবেতম্াঃ প্রিয়ায়৷ মম কাননে। 
তয়! বিরহিতং হীদং শ্ন্যমদ্ গৃহং মম |8॥ রি 

অথেতি। দীর্ঘকালম্ উিত: অবস্থিত আমীং। চিত্রতনুকহো নানী বরণপক্ষঃ 1১ 
তশ্তেতি। বাং প্রভাতকালং গ্রাপা, চবিতুম্ আহীর্যাঘে্ম্॥২। 
বাতেতি। বাতেন ফুক্তং বর্ষং বাতবর্ষং মধ্যপদলোপী সমাস: ॥৩। 
অগীতি। স্বস্তি ক্ষেমম্ শ্স্তাণী: ক্ষেদপুধ্যাদৌ” ইত্যদরঃ ॥8। 
ত্নস্তব সেই ব্যাধ ভূতলে বৃক্ষেব পত্র আস্তৃত কবিযা কোন একখানা! প্রস্তরে 

মস্তক রাখিয়। অতিছুঃখে শয়ন কবিলঃ ॥৩৩| 

ভী্ম বলিলেন--বাজ। | সেই বৃদ্েব শাখায় বিচিত্রপক্ষযুক্ত একটা পক্ষী 
সুহ্বদ্বর্গেব সহিত দীর্ঘকাল বাস কবিতেছিল ॥১॥ 

তাহাব ভা্যা সেইদিন প্রাতঃকালে আহীর্ধ্য অন্বেষণ কবিবাব জন্য অন্থত্র 
গিযাছিল ; কিন্তু ফিরিহ। আসিল না, অথচ বাত্রি উপস্থিত হইল দেখিয়া সেই 
পক্ষী উদ্িগ্ন হইয়া পড়িল ॥২॥ 

গুঁকতব ঝড ও বৃষ্টি হইয়াছে, অথচ আমা প্রিষা আদিলেন না ;॥ তিনিষে আসিলেন না, তাহাব কাবণ কি? 1৩ 
আমার সেই প্রিয়তম! বনমধ্যে কুশলে আছেন ত? তিনি না থাকায় আমাব 

এই গৃহ আজ শূন্য বলিয়। বোধ হইতেছে ॥8॥ 

০০ 
ছি টি সর পরি পিস তিস্তার সি 
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পুত্রপৌন্রবধৃভৃত্যৈরাকীর্ণমপি সর্ববতঃ। 

ন গৃহং গৃহমিত্যাহগ হিণী গৃহমুচ্যতে | 

গৃহন্ত গৃহিণীহীনমরণ্যসদৃশং মতম্ ॥৬| 
যদি সা রক্তনেত্রান্ত! চিত্রাঙ্গী মধুরত্বরা | 
অন্য নায়াতি মে কান্ত! ন কার্ধ্যং জীবিতেন মে |৭| 

ন ভূঙংক্তে মধ্যভূক্তে যা নান্নাতে স্াতি সুব্রত | 
নাতিষঠত্যুপতিষ্ঠেত ন শেতেইশয়িতে ময়ি ॥৮| 
হুষটে ভবতি সা হুষটা ভুঃখিতে ময়ি হুঃখিতা | 
প্রো ষতে দীনবদন। ভুদ্ধে চ প্রিয়বাদিনী ॥৯| 

পতিব্রত। পতিগতিঃ পতিপ্রিয়হছিতে রতা। 

ন্ত স্যাত্াদৃশী ভার্ধযা ধন্যঃ স পুরুষে ভূবি |১০| 

ভাবতকৌমুদী 
পুত্রেতি। বধৃবত্র শনংযা। আঁকীর্ণং ব্যাণ্তম্ 1৫1 
নেতি। গৃহিণী গৃহস্ত কর্্ী, গৃহমুচ্যতে শান্তিময়নিবাঁপৎস্থানত্বাৎ ॥৬ 
যীতি। বক লোহিতৌ। নেত্রান্তৌ বস্তাঃ সা ॥৭ 
নেতি। অতিষ্ঠতি অস্থিতিমতি 1৮ 

বষ্ট ইতি। প্রোবিতে মতি স্থানাস্ববং গতে 1৯1 

হাঁ! পুত্র, পৌত্র, বধূ ও ভূত্যগরভূতিদ্বাবা সর্ববপ্রকাবে গৃহস্থের গৃহ পবিপূর্ণ 
থাঁকিলেও একমাত্র ভার্য্যা না থাকিলে, তাহা! শৃন্তেব ্যায়ই হইয়া থাকে ॥৫1 

বিচক্ষণ লোকেবা৷ গৃহকে গৃহ বলেন ন।-_গৃহিণীকেই গৃহ বলেন; সুতরাং গৃহিণী- 

শৃন্ত গৃহ বনেব তুল্য বলিযাই মনে হয ॥৬| 

বক্তাঁপা্গী, বিচিত্রাঙ্গী ও মধুবস্ববা! আমাব সেই প্রিষতমা যদি আজ না 

আসেন, তাহা হইলে আমাব জীবনে প্রযোজন নাই ॥৭া 

আমি ভোজন না কবিলে যিনি ভোজন কবেন না, আমি স্নান না কবিলে যিনি 

স্নান কবেন না, আমি অবস্থান না কবিলে ধিনি অবস্থান কবেন না এবং আমি শযন 

ন। কবিলে যিনি শষন করেন না।.৮| 

আমি আনন্দিত হইলে তিনি আনন্দিত হন, আমি ছঃখিত থাকিলে তিনি ছুঃখিত 

হইয়া থাকেন, আমি স্থানান্তবে গেলে তিনি মলিনমুখী হইযা পড়েন এবং আমি 

ক্রুদ্ধ হইলে তিনি প্রিয়বাঁক্য বলিতে থাকেন।৯1 

প৭ * ৯ ৮*৯৯ ৯ ৬ 



১৩৯৬ মহাভারতে শান্তি - 

সা হি শ্রান্তং ক্ষুধার্ত জানীতে মাং তপস্বিনী | 

অনুরক্ত? স্থির! চৈব ভক্তা স্নিগ্ধী যশস্িনী ॥১১| 
বৃক্ষমূলেহপি দয়িতা যন্ত তিষ্ঠতি তদ্গৃহম্। 
প্রাসাদোহপি তয়! হীনঃ কান্তার ইতি নিশ্চিতম্ ॥১॥ 

ধর্মার্থকামকালেষু ভার্ধ্া পুংসঃ সহায়িনী | 

বিদেশগমনে চাঁন্ত সৈব বিশ্বাসকারিক! |১৩| 
ভার্ধ্য। হি পরমো হর্থঃ পুরুষস্তেহ পঠ্যতে | 
অসহাঁয়ন্ত লোকেহস্মিল্লোকযাত্রাসহাঁয়িনী ॥১৪॥ 
তথা রোগাভিতভূতত্য নিত্যং কৃষ্ুগতস্য চ। 
নাস্তি ভর্যাসমং কিধ্ঞির্তর্তিস্ত তেষজম্ |১৫। 

ভাঁবতকৌমুদী 
গভীতি। গতিরেব ব্রতম্ অবশ্তমাদবণীয়ং যস্তাঃ সা &১০1 

সেতি। সা হি সৈব মাং শ্রীন্তং ক্ষুধার্ত জানীতে বুধ্যতে চিরং মন্তাঁববোঁধাৎ। ন পুনবন্ত 

ইতা'শয়ঃ 1১১। 

বৃক্ষেতি। দরিতা তাঁদৃশী প্রি! । তৎ বৃঙ্ষমূলম্। কান্তাঁবো! মহাঁবণ্যম্ ॥১২॥ 
ধর্মেতি। বিশ্বাসকাঁবিক! বিশ্বাসেন গৃহভা বার্পণযোগ্যা ॥১৩। 
ভা্যেতি। লোকষাত্রাসহায়িনী সাংসাবিককর্ধনির্বাহসহকারিণী 1১৪॥ 

তথেতি। কৃচ্ছুগতন্ত কাঁরণীস্্রবেণ ছুর্গতিং প্রাপ্তস্ত। ভেষজং প্রতীকারোপায়ঃ: ॥১৫ 

গতিব্রতা, পতিগতি এবং পতিব প্রীতি ও হিতসাঁধনে নিরত1 সেই প্রিধতমা স্যাষ 
যাহার ভারয্যা। হয, সেই পুকষই জগতে হস্ত ॥১০। 

সংঘতা, অনুবক্তা, স্থিবন্বভাবা, ভক্তা, সেহপবায়ণা ও যশখ্থিনী সেই প্রিয়তমাই 
আমার পরিষ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থা বুঝিতে পাঁবেন 1১১1 

তাহার স্তায় যে পুকষের প্রিয়তম! বৃক্ষমূলেও থাকেন, সেই বৃক্ষমূলই সেই পুকষেব 
গৃহন্থবপ হয়; আর সেইবপ প্রিয়াবিহীন অট্টালিকাঁও মহাবণ্যস্ববর্ণই হইয়া থাকে 
ইহা! নিশ্চঘ ॥১২॥ 

ভার্য্যাই ধর্ম, অর্থ ও কাঁমসম্পাদনেব স্ময়ে সহায় হইবা থাকেন, আব পুকষেব 
বিদেশে যাইবার সময়ে ভার্ধ্যাই বিশ্বাসবশত: গৃহের সমস্ত ভাব অর্পণ কবিবাঁব 
যোগ্যপাঁত্র ॥১৩। 

বিচক্ষণেরা বলেন- পুকষেব পক্ষে ভার্ধ্যাই পব্ম পুকঘার্থ এবং এই জগতে 
ভা্যাই সহায়শৃন্য লোকের দংসারযাত্রানিবর্ধাহের সহাষ ॥১৪। 



পর্বণি একচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৩৯৭ 

নান্তি ভার্য্যাসমো বন্ধু্নান্তি ভার্য্যাসমা গতিঃ | 
নাস্তি ভাধ্যাসমে। লোকে সহায়ো ধর্মসংগ্রহে ॥১৬| 
যন্তয ভার্য্যা গৃহে নান্তি সাধ্বী চ প্রিয়বাদিনী | 
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহ্ম্ ॥১৭| 

ইতি শ্রীমহাঁভারতে শতসাহজ্র্যাং দংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ববণি 
আঁপদ্র্্মে ভার্ধ্যাপ্রশংসায়াং চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ |৩| * 

0 নর 

একচত্বারিংশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 

ভীল্ম উবাচ। 

এবং বিলপতস্তস্ শ্রত্বা! তু করুণং বচঃ । 

গৃহীত শকুনিদ্বেন কপোতী বাক্যমত্রবীৎ ॥১ 

ভাবতকৌমুদী 
নেতি। গতিবাশ্ররঃ। ধর্মমংগ্রহে ধর্ধার্জনে 1১৬| 
যন্তেতি। অবণ্যগমনে হেতুমাহ যথেতি। অবণ্যগমনে সাধুদশনিসম্তবাঁৎ গৃহে চ তদ- 

সভ্ভবাং অরণ্গমনসেব শ্রেয় ইতি ভাবঃ ॥১৭ 
ইতি মহামহোপাধায়-ভাবভাচার্ধয-শ্রীহবিদাসসিদ্ধান্তবাগীশতট্ট চার্ধযবিঝচিতাঁয়াং মহাঁভারত- 

টাকায়াং ভারতকৌনুদীসমাথ)ায়াং শাস্তিপর্ববণি আপদ্বর্ম্ে চত্বাবিংশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥৭| 

এবমিতি। একুনিঘ্বেন পশ্িহন্ত্' ব্যাধেন, গৃহীত! গঞ্জরে ধৃত ॥১॥ 
শশা শা ও পাপ | পক 

মানুষ বোগাক্রান্ত, ছুর্দণাপ্রাপ্ত বা অন্য প্রকাবে গীড়িত হইলে তাহার পক্ষে 

ভার্ধ্যার তুল্য অন্য কোন প্রতীকাবেব উপায় নাই ॥১৫॥ 
জগতে ভার্ধ্যাব তুল্য বন্ধু নাই, ভার্ধ্যাব সমান আশ্রয নাই এবং ধর্ম উপার্জন 

ভার্ধ্যাব সদৃশ সহাষ নাই ॥১৬| 
যাহাব গৃহে সাধবী ও প্রিষবা্দিনী ভার্ষ্যা নাই, তাঁহার বনে গমন করাই উচিত। 

কাবণ, তাহাব পক্ষে বনও যেমন, গৃহও তেমন? ॥১৭| 

* * চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততসোহধ্যায়ঃ” বন বর্ধনি। 



১৩৯৮ মহাভারতে শাপ্তি-- 

কপোত্যুবাচ। 
অহোহতীব সুভাগ্যাঁহং যন্যা মে দয়িতঃ পতিঃ | 
অতো! বা সতো! বাপি গুণানেবং প্রভাষতে ॥২| 

ন সাঁস্ত্রী হাভিমন্তব্য। যন্তাং ভর্তা ন তুষ্যতি | 
তৃষ্টে ভর্তরি নারীণাং তুষ্টাঃ স্থ্ুঃ সর্বদেবতাঃ | 
অগ্নিনাক্ষিকমিত্যেব ভর্ত! বৈ দৈবতং পরমূ ॥৩॥ 
দাবাগ্নিনেব “নার! সপুষ্পস্তবক! লতা । 
ভক্মীভবতি সা! নীবী যস্তা! ভর্তা ন তুষ্যতি ॥8| 
ইতি সঞ্চিন্তয ছুঃখার্তা ভর্তারং হুঃখিতং তদা | 
কপোতী লুদ্ধকেনাপি গুহীত| বাঁক্যমন্ত্রবীৎ ॥৫] 
হস্ত বক্ষ্যামি তে শ্রেয়ঃ শ্রত্বা তু কুরু তত্তথা | 
শবগাগতসন্ত্রাতা ভব কান্ত! বিশেষতঃ ॥৬॥ 

ভাবতকৌমুদী_ 
অহো৷ ইতি। গ্র্কত্যভাব আর্ধঃ| অসতে| মষি অবিদ্তধানান্, সতো। মরি বিগ্যমানান্।:২। 
নেতি। অভিমন্তব্যা সুভগত্বেনাদীকর্ণব্যা। অগ্নিঃ সান্গী যস্ত তৎ। বট পাঁদ: শ্লোক: || 
দাবেতি। পু্পন্তবকেন সহেতি স৷| ভন্বীভবতি শোকে তম্মবদেৰ হেয়াভবতি 181 
ইতীতি। লুাকেন ব্যাধেন গৃহীাপীতি সহন্ধঃ 1৫1 
হস্তেতি। শবণাগতন্ত সন্ত্রাতা সম্যক্ বক্ষকঃ, হে কান্ত। স্বামি! 11৬1 

ভীন্ম বলিলেন_বপোত ঠীত এইবপ বিলাপ কৰ্িতে লাগিলে, তাহাব ককণ বাক্য 
অবণ কবিয়া ব্যাধকর্তৃক পঞ্জবে স্থাপিত সেই কপৌতী এই সকল কথ! বলিযা- 
ছিল ॥)১1 

বগোতী বলিল--“গুণ থাকুক বা নাই থাকুক, যাহাব প্রিয়পতি এইবপ গুণ 
বলেন, সেই আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যশালিনী ॥২ 

পতি যাহাব প্রতি সন্তষ্ট থাকেন না, সেই স্ত্রীকে সৌভাগাবতী বলিয়া শ্বীকাঁব 
কৰা যায় না। কাৰণ, ভর্তা তুষ্ট হইলে সমস্ত দেবতাই তুষ্ট হন; আর স্ত্রীর পক্ষে 
তর্তাই পবমদেবত1 ; অগ্নি তাহাঁষ সাক্ষী ॥৩| 

তর্ভা যাহাব প্রতি সন্তুষ্ট না থাবেন, সেই স্ত্রী দাবাস্রিদঞ্ধ পুপপন্তবকমমধিত লতা 
স্যাঁষ ভস্ম হইয়া যায? 18॥ 

এইঝপ চিন্তা কবিা ছুঃখার্তা। কপোতী তখন ব্যাধগৃহীত হইয়াও ছুঃখিত 
ভর্তাকে এই কথা বলিল--1৫1 



পর্ববণি একচত্বাবিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৩৯৯ 

এষ শাকুনিকঃ শেতে তবাবাসং সমাশ্রিতঃ | 
শীতার্তশ্ ক্ুধার্তন্চ পুজামন্মৈ সমাচব || 
যে! হি কশ্চিদৃদ্বিজং হন্যাদ্গাঞ্চ লোৌকম্ত মাতরমূ | 
শরণাঁগতঞ্চ যো হ্যা তূল্যং তেষাঞ্চ পাতকম্ ॥৮| 
যাম্মাকং বিছিতা বৃত্তি; কপোতী জাতিধর্ঘতঃ | 
সা স্যাষ্যাত্মববত! নিত্যং ত্বদ্বিধেনানুবর্তিতুম্ ॥৯| 
যন্ত ধর্মং যথাশক্তি গৃহস্থ হনুবর্ততে | 
ম প্রেত্য লভতে লোকানক্ষয়/নিতি শুশ্রুম ॥১০॥ 
স তং সন্তানবানগ্য পুত্রবানসি চ দ্বিজ || 
তৎ স্বদেহে দয়াং ত্যক্তা ধর্মার্ধে। পবিগৃহ চ। 

_ পুঁজামনৈ প্রযুঙক্ষ। ত্বং জ্রয়েতাস্ত মনো যথা |১১] 
ভাবতকৌমুদী 

এব ইতি। শাহুনিকঃ পক্ষিহস্তা, আবাসং বাসবৃষমূঘম্ ৭ 
যইতি। দ্বিজং ব্রাঙ্মণম্। অত্র এতম্য মধণে অপাঁলনগোবধবদেব পাঁতকমিতি ভাঁবঃ ॥৮| 
যেতি। বৃত্বিব/বসায়ঃ | আংত্মত| বত্ববতা ॥»| 

যইতি। গ্রেত্য পবলোকে “প্রেতাযুত্র ভবাস্তবে” ইতামবঃ ॥১০। 
সইতি। সম্তানপদগত্র কন্ঠাপবং পুত্রপদন্ত পৃথগুল্লেখাং। হেিজজ। পক্গিন্! ফটপাদঃ 

শ্লোক; ॥১১। 

'আমি আপনাকে মঙ্গলে কথা বলিতেছি, আপনি শুনিষা তাহাই ককন; 
আপনি বিশেষভাবে শবণাগতবক্ষক হউন ॥৬| 

এই ব্যাধ শীতার্ভ ও ক্ষুধার্ভ অবস্থায় আপনাব বাসবৃক্ষমূল অবলম্বন কবিযা! 
শয়ন কবিয়। বহিয়াছে, আপনি উহাব দেব! ককন ॥৭॥ 

যে কোন লোক ব্রহ্মবধ ব। গোবধ কবে, কিংব! যে লোক শবণাগতকে বধ কবে, 

তাহাদের সমান পাপ হয।॥৮॥ 

বিধাত। আমাদেব কপোতদেব জাতি ও ধর্ম অনুসাবে যে বৃত্তি বিধান করিয়াছেন, 

বিশেষ যত্বসহকাবে সর্বদা আপনাব সেই বৃত্তিবই অনুসবণ কৰা উচিত।৯| 

যে গৃহস্থ শক্তি অন্ুসাবে ধর্ম্েব অন্ুদবণ কবে, সে মৃত্যুব পৰে অন্গযন্বর্গ লাভ 

কবিয়। থাকে; ইহা! আমবা জ্ঞানীদেব নিকট শুনিযাছি॥১০। 

পক্ষিশ্রেষ্ঠ! এখন আপনাৰ পুত্র ও কন্া হইযাছে। অতএব আপনি নিজের 

দেহেব উপবে মমতা! না৷ কবিষ| ধর্ম ও অর্থেব অবলম্বন কবিয়া। যাহাতে এই ব্যাধের 

মন সন্তুষ্ট হয, তেমন ভাবে ইহাব সেবা ককন॥১১। 



১৪৩০ মহাভারতে শাস্তি 

মৎকুতে মা! চ সন্তাপং কুব্বাঁথান্তং বিহঙ্গম 1 | 
শরীরযাত্রারৃত্যার্থমন্যান্ দারানুপৈস্যসি ॥১২॥ 
ইতি স! শকুনী বাঁক্যং পঞ্জরস্থা তপন্বিনী। 
অতিছুঃখাম্িত৷ প্রাহ ভর্ভারং সমুদীক্ষ্য চ ॥১| 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতদাহজ্াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্ব্বণি 

আঁপদ্বর্দে কপোতীবাক্যে একচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ |০॥ * 

দ্িচত্বারিংশ্দধিকশততমোহ্ধ্যায়3 | 

ভীন্ম উবাচ। 
স পত্য। বচনং শ্রক্্ব। ধর্ণাযুক্তিসমন্িতযূ | 

হর্ষেণ মহত যুক্তে বাম্পুব্যাকুললোচনঃ ॥১॥ 
তং বৈ শীকুনিকং দৃষ্ট। বিধিদৃষ্টেন কর্ম | 
পৃজয়ামাস যত্বেন স পক্ষী পক্ষিজীবিনমূ ॥২॥ (যুগ্মকম্) 

ভারতকৌমুদী 
মদিতি। শরীবধাত্র/কত্যার্থম্ আহারাদিসম্পীদনেন দেহবক্ষাকার্ধার্থম, উপৈ্যসি প্রাপজ্তসি 

মন্মরণাঁবন্তভাবাঁৎ তব চ জীবনসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥১২।॥ 

ইতীতি। শকুনী পক্ষিণী কপোতী | তপন্থিনী দীন! ॥১৩| 
ইতি মহাঁমহোঁপাধ্যায়-ভাবতাচার্ধা-শ্রীহরিদাসসিদ্ান্তবাগীশভ্রাচাধ্যবিবচিতায়াং মহাভাবত- 
টাকায়াং ভারতকৌধুদীলমাখ্যায়াং শান্তিপর্ব্বণি আপদার্শে একচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০| 

স ইতি। বান্পেণ আনন্দশ্রিণা ব্যাকুলে ব্যাপ্তে লৌচনে যন্ত মঃ। শাকুনিকং ব্যাধম্ 1১-_২| 

বিহঙ্গম! আপনি আমার জন্য সন্ভাপ কবিবেন না 3 দেহবক্ষাব নিমিত্ত অন্য 

দারপরিগ্রহ করিবেন? ॥১২॥ 

দীনা ও অভিছুঃখার্তা কপোতী পিঞ্ববেব ভিতবে থাকিয়াই ভর্তার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া এই কথ। বলিয়াছিল? ॥১৩1 

ক **পৃ্চত্বাবিংশদধিকশততমোইধ্যায়: |» বন্ধ বর্ধ নি। 



পর্ববণি ছিচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৪৪০১ 

উবাচ স্বাগতং তেইঘ। ভ্রহি কিং করবাণি তে। 
সন্তাপশ্চ ন কর্তব্যঃ স্বণৃহে বর্ততে ভবান্॥৩| 

তদত্রবীতু ভবান্ ক্ষিপ্রং কিংকরোমি কিমিচ্ছসি | 
প্রগয়েন ভ্রবীমি ত্বাং ত্বং হি নঃ শরণাগতঃ ॥৪| 

অরাবপুযচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে। 
ছেতুমপ্যাগতে চ্ছায়াং নোপসংহরতে ভ্রুমঃ ॥৫] 

শরণাগতস্ত কর্তব্যমাতিথ্যং হি প্রযত্রতঃ | 

পঞ্চযজ্ঞপ্রবৃত্তেন গৃহস্থেন বিশেষতঃ ॥৬॥ 

পঞ্চযজ্ঞাংস্ত যে! মোহাঁৎ ন করোতি গৃহাশ্রমে। 

ত্য নায়ং নচ পরো লোকো ভবতি ধর্ঘতঃ ॥৭| 

ভাবতকৌমুদী 
উবাচেতি। ম্বা্থতং সুখেন আঁগমনং জাতম্? ॥৩| 

ভদিতি। প্রণয়েন সৌহার্দেন ৪91 
অরাবিতি | কার্ধ্ং কর্বব্ম্। আগতে মানুষে ॥৫॥ 

শরণেতি। পঞ্চযজ্রযু অধ্যাপনাদিযু প্রতৃতেন নিরতেন। "্অধ্যাপনং ব্রণ; পিত্যজ 

তর্পনমূ। হোমে। দৈবে। বনির্ভৌতো নৃবজ্ঞোইতিথিপূজনম্ ॥” ইতি মনৃক্তাঃ পঞ্চষকঞা উরেদ্বাঃ1৬। 

গঞ্চেতি। অয়ং পরশ্চ লোকঃ ছুথকবো! ন ভবতীত্য্ঘ; 0৭1 

ভীক্স বলিলেন-“সেই পক্ষী ভার্্যাব ধর্মসঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত বাক্য শুনিয়া 

অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বাঞ্পাকুলনেত্রে সেই ব্যাধের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যপূর্বক 

শার্ট কর্মঘারা তাহার সেবা কবিল ॥১--২॥ 

এবং বলিল-ব্যাধ ! অগ্য তোমার স্থুখে আগমন হইয়াছে ত? বল--আমি 

তোমাব কি করিব। তুমি কোনও সন্তাপ করিও না। কেন না, তুমি ত নিজের 

ঘরে রহিয়াছ ॥৩|। 
অতএব সত্বব বল, আমি তোমাৰ কি কবিব? তুমি কি চাও? আমি সৌহার্দ- 

বখতঃ ভোমাকে বলিতেছি। কারণ, তুমি আমাদেৰ শরণাগত ॥8॥ 

শক্রও গৃহে উপস্থিত হইলে তাহাব উপযুক্ত আতিথা করা! কর্তব্য। কারণ, 

মানুষ নিজেকে চ্ছেদন কবিতে আদিলেও বৃক্ষ তাহার উপরেব ছায়া উপসংহৃত 

করে না ॥৫1 

প্ণজ্ঞে নিত গৃহস্থের পক্ষে যন্তপূ্ববক বিশেষভাবে শবণাথিত ব্যক্তিব অতিথি 

সংকার কর্তব্য ৬ 

১৭৬ 



১৪০২ মহাভারতে শাস্তি 

তদ্ত্রহি মাং সুবিশ্রন্ধে! যত্বং বাচা বদি্যসি | 

তৎ করিস্তাম্যহং সর্ববং মা ত্বং শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥৮| 

তম্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা শকুনিং লুব্ধকোহব্রবীৎ। 
বাধতে খলু মাং শীতং হিমত্রাণং বিধীয়তাম্ ॥৯ 

এবমুক্তত্ততঃ পক্ষী পর্ণান্ান্তীরধ্য ভূতলে। , 

যথাশত্যা হি পর্ণেন ভ্বলনার্থং দ্রুতং যযে। ॥১| 

তবাঙ্গারককর্মান্তং গৃহীত্বামিমথাগমৎ। 
ততঃ শুক্বেসু পর্ণেধু পাঁবকং সোহপ্যদীপয়ৎ ॥১১| 
স সংদীপ্তং মহৎ কৃতবা' তমাহ শরণাঁগতমূ। 

প্রতাপয় সুবিশ্রব্ঃ শ্বগাত্রাণ্যকুতোভয়ঃ ॥১২॥ 
পাপ সি সি পাসাস্পিসপসিস্পিি ৯ সাস্পিসপ সপসপ্প্িিসসাসিপাসপাসপিসি লারম

া 

ভারতকৌমুদী 
তদিতি। স্ুুবিশ্রন্ধ! বিশেষবিশ্বস্তঃ ॥৮| 
তন্তেতি। শকুনিং পক্ষিণম্, লুন্ধকো| ব্যাধঃ। হিমত্রাগং শীতাৎ রঙ্গণম্।৯| 
এবমিতি। জলনার্থ, বহ্যানয়নারম্ 1১1 

গ্রত্থেতি। অঙ্বাবকৈঃ কর্ধ যন্ত সঃ অঙ্গারকর্্া কর্ঘকারঃ তন্তান্তং সমীগম্ 0১১ 

ভাবতভাবদীপঃ 

ম পড়া! বচনমিত্যধ্যাযত্য়ং প্রারঃ স্পষ্টার্ঘ্ ॥১--১০। অঙ্গারকর্ান্তং কর্ণারগৃহ- - 

সমাগম ॥১১--২৬| 

ইতি শাস্তিপর্বণি আপদ্ধর্থে নৈলকণীয়ে ভাবতভাবদীপে ছিচত্বারিংশদধিকশততমোইধ্যায়ঃ /১৪২1 

যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া পঞ্চযন্ঞর 'করে না, ধর্মানুসারে তাহাব ইহলোকে 

বাপরলোকে কোন স্খই হয ন। ॥৭॥ 
অতএব তুমি বিশেষ বিশ্বস্তচিত্তে আমাকে বল, তুমি বাক্যদ্ার! যাহ! বলিবে, 

আমি সে সমস্তই কবিব। তুমি শোকের দিকে মন দিও নাঃ 1৮ র 
কপোতের সেই কথ! শুনিয়া ব্যাধ তাহাকে বলিল--শীতে আমার বড়ই কষ্ট 

হইতেছে; অতএব তুমি আমার শীত নিবাবণেব উপায় কব? ॥৯| 
ব্যাধ এইবপ বলিলে, পক্ষী শক্তি অনুসারে ভূতলে শু পত্র আস্তৃত করিয়া 

অগ্নি আনয়ন করিবার জন্য দ্রুত গমন কবিল ॥১৩। 
তখন কপোত কন্মীকাবেব গৃহে যাইয়া আগুন লইয়৷ আসিল; তাহাঁৰ পর 

সে সেই শুক্ষপত্রে অগ্নি প্রজ্বালিত কবিল ॥১১॥ 

(৯) হিমাভ্্রাণং বিধীবতাদ্--বন্গ বর্ধ। (১১) দ গত্বাঙগারকর্ধাস্তং***পি বঙ্গ নি। 

সি * ৬৯ কাউ পাটি সপ সি ৯ 
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স তথোকত্তথেত্যুক্ত। লব গাত্রাণ্যতাপয়ৎ | 
অগ্িপ্রত্যাগতগ্রাণস্ততঃ প্রাহ বিহঙ্গমম্ ১৭) 
হর্ষেণ মহতাবিষো বাক্যং ব্যাকুললোচনঃ | 
তথেমং শকুনিং দৃষট! বিধিদৃষটেন কশ্ধণ ॥১৪| (বুগ্মকম) 
দতমাহারমিচ্ছামি স্ব! ক্ুত্বাধতে হি মাম । 
স তচঃ প্রতিশ্রুত্য বাক্যমাহ্ বিহঙ্গমঃ ॥১৫| 
ন মেহস্তি বিভবো যেন নাশয়েয়ং ক্ষুধাং তব। 
উৎপস্সেন হি জীবামো বন নিত্যং বনৌকসঃ ১৬| 
সঞ্চয় নাস্তি চাম্মাকং মুনীনামিব ভোজনে | 
ইত্যুক্ত। তং তদ! তত্র বিবর্ণবদনোহভবৎ |১৭| 

ভাবতকৌমুদী 
সইতি। মহৎ শুপর্ণবৃদম্, সংদীগ্ং গ্রজলিতং কৃত্ধা ॥১২ 
সইতি। লুদ্ধো ব্যাধ। অগ্নিনা গ্রত্যাগতাঃ গ্রাণা যন্ত স:। ব্যাকুলে চঞ্চলে লোচনে বস্ত 

॥ 1১৩--১৪। 

দত্তমিতি। কষুৎ ক্ষুধা, বাঁধতে পীডয়তি ॥১৫। 
নেতি। বিভবঃ থাদ্া্রব্যম্। উৎগন্ধেন উপস্থিতমাত্রেণ ফলাদিনা'। ১৬ 
স্ব ইতি। বিবর্বদনে! বিষাদেন মলিনমুখঃ ॥১৭ 

পরে কপোত সেই শুষ্ক পর্ণবাশি গ্রজ্ালিত কবিয়া গৃহাগত ব্যাধকে বলিল-_ 
ব্যাধ! তুমি এখন বিশ্বস্ত হইযা নির্ভয়চিত্তে আপন দেহ প্রতপ্ত কর? ॥১২॥ 

পক্ষী সেইবপ বলিলে ব্যাধ 'তাহাছি হউক” এই কথা বলিয়া দেহ সন্তপ্ত কবিতে 
লাগিল; তাহাতে তাহাঁব প্রাণ ফিবিষা আসিল; পরে সেই র্যাধ অত্যন্ত 
আনন্দিত ও চঞ্চল নেত্র হইযা এবং পক্ষীব প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সমযানুরূপ এই 
বাক্য পক্ষীকে বলিল---॥১৩__-১৪॥ 

ক্ষুধা আমাকে গীড়ন কবিভেছে ; অতএব আমি ইচ্ছা কবি, তুমি আমাকে কিছু 
খাস্ঠ প্রদ্দান কব।ঃ তখন পক্ষী ব্যাধেব সেই বথা শুনিয়! বলিল_ 1১৫1 

“আমার এমন জম্পদ্ নাই যে, আমি তোমাব ক্ষুধাব নিবৃত্ি করিব; আমর! 
বনবাসী; উপস্থিত দ্রব্যাবাই প্রত্যহ জীবন ধাবণ কবিযা থাকি ॥১৬ 

সুনিদের হ্যা আমাদেবও খাদ্বস্তুর সঞ্চয় থাকে ন1।” ব্যাধকে এই কথা বলিষা 
পক্ষী তখন বিবর্ণবদ্ন হইল ॥১৭॥ 

স্্র 



১৪০৬ গহাভারতে শান্তি- 

কিমীদৃশং নৃশংসেন ময়! কৃতমবুদ্ধিন! | 
ভবিস্তৃতি হি মে নিত্যং পাতকং কৃশজীবিনঃ ॥২॥ 

স বিনিন্দংস্তথাত্বানং পুনঃ পুনরুবাচ হ। 
অবিশ্বাস্তঃ নুহূরৃদ্ধিঃ সদা নিকৃতিনিশ্চয়ঃ ॥৩| 
শুতং কর্ম পরিত্যজ্য যোহহং শকুনিলুৰূকঃ | 

নৃশংসন্ত মমাগ্থায়ং প্রত্যাদেশো ন সংশয়ঃ|8| 

সোহহং ত্যক্ষ্যে প্রিয়ান্ প্রাণান্পুভ্রান্ দারাংস্তঘৈব চ। 
উপদিফৌ! হি মে ধর্মঃ কপোতেন মহাত্বনা ॥৫| 

শর রি কি ৬১ ৭ তত ৯ সি পা পি পা | ৯ পদ কপ পবা পাপা পা পিসি তি 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। কৃপয়৷ কপোতং প্রত্যেব দয়য়া অভিপবিপ্ল,তঃ সর্বতো ব্যাপ্রহদয়ঃ 1১। 
কিমিতি। কৃশজীবিনঃ কুদ্রশীবিন: নিকষ্টোপায়েন জীবত ইতার্থঃ ॥২| 
সইভি। অবিশ্বাসতঃ অহম্। নিককতৌ শ/ঠ্যে নিশ্চয়ো! যন্ত সঃ ॥৩| 

: শুভমিতি। শুভংকম্তাদিকম্। শকুনিদু্কঃ পক্গিব্যাধ, অরং পক্ষিণো ব্যাপার প্রত্যাদেশ; 
প্রত্যাখ্যানম্ ॥৪] 

ব্যাধ পক্গীকে তদবস্থ দেখিয়া আপন কর্মের নিন্দা করিতে থাকিয়া এইবপ 
নানাবিধ অনেক বিলাপ করিতে লাগিল ॥২৩। 

ভীগ্ম বলিলেন-তাহার পর সেই ব্যাধ কপোঁতকে অগ্নিতে পতিত দেখিয| দয়ার্- 
চিত্ত হইয় পুনরায় এই কথা বলিল-_1১॥ 

হায়! আমি কেন এপ করিলাম; আমি নৃশংস ও নির্বোধ এবং আমার 
জীবিকাণির্ব্বাহেব উপায়ও নিকৃষ্ট । কারণ, এই ব্যাপারে আমার পাপ চিরস্থাধী 
হইবে? |২। 

ব্যাধ এইভাবে বাব বার নিজেব নিন্দা কবিতে থাকিয়া বলিল-_“আমি অত্যন্ত 
ুু্ধি এবং সর্বদাই শঠহাচবণ করিয়া আসিতেছি; সুতরাং আমি সকলেরই 
অবিশ্বাসের পাত্র ॥৩| 

হা! যে আমি সংকার্ধয পরিত্যাগ করিয়া পঙ্ষী সংহাব করিতেছি; সুতরাং 
আমি নৃশংস এবং এই কর্পোতেব ব্যবহাব আমাব পক্ষে প্রত্যাখ্যানম্ববপ ; এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥81 
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, আন্যপ্রতৃতি দেহং গ্বং সর্বভো গৈর্বিবর্জিতমূ। 
' ষথা স্বল্পং সরো গ্রীষ্মে শোষয়িগ্যাম্যহং তথ ॥৬| 
ক্ষুৎপিপাসাঁতপসহঃ কৃশে। ধমনিসস্ততঃ | 
উপবাসৈর্বহবিধৈশ্চরিষ্তে পারলৌকিকম্ ॥৭॥ 
অহে। দেহ্প্রদানেন দর্শিতাতিথিপুজনা। 
তন্মাদ্বদ্নং চরিষ্তামি ধন্মে! হি পরম। গতিঃ |৮॥ 
এবমুক্ত। বিনিশ্চিত্য রৌদ্দরকর্মা স লুক । 
মহাণ্রস্থানমাশ্রিত্য প্রযষে৷ সংশিতব্রতঃ |৯| 
ততো যষ্টিং শলাকাঞ ক্ষারকং পঞ্তরং তথা। 
তাঞ্চ বদ্ধাং কপোতীং স প্রনুচ্য বিসদর্ভ হ॥১০। 

ইতি শ্রীমহাতারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্ববণি 
আপথর্থ লুৰকোপরতে। ব্রিচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০| * 

মইতি। উপদিষ্টে। নিক! াপ্রদর্শনেনেতি ভাবঃ 0৫ 
পঙ্ষান্তরমাহ অন্ভেতি। হ্বল্পং সর: ক্ুদ্রং জলাশয়ং যথা সঃ শোষয়তি 1৬ 

ুদদিতি। ধমনিভি; শিরাঁভি: সন্ততো৷ ব্যাগ্ডদেহঃ। পারলৌকিকং পবলোকোপযোগি পুণাম্ ॥%। 
অহে| ইতি। অতিথিপূজন! অতিথিসেবা নিবন্ধনে! ধর্মঃ |৮। 
এবমিতি। আশ্রিত্য সঙ্কল্লা। সংশিতরতে। দৃঢ়নিয়মঃ |৯॥ 

মহাত্ব। কপোত আমাকে ধর্দোপদেশ দিধাছেন ? সুতবাং আমি নিজের র প্রিয় 
প্রাণ পুত্র ও ভার্ধ্যা ত্যাগ করিব ॥৫। 

অথবা সুর্য যেমন গ্রীগ্মকালে ক্ষুদ্র জলাশযকে শুষ্ষ কবেন, আমিও তেমন 

. অগ্ত হইতে আপন দেহটাকে সর্ববভোগরবিবর্জিত কৰিয়! শুষ্ক কবিতে থাকিব ॥৬॥ 

কুধা, পিপাঁস! ও নুর্ধ্যের তাঁপ সহা কৰিব, দেহটা কৃশ ও শিবাসমূহে ব্যাপ্ত 
হইয়। যাইবে-_এই অবস্থায় আমি বহুবিধ উপবাম করিতে থাকিয়া পারলৌকিক 
পুণ্য অর্জন করিব ॥৭1 

কি আশ্চর্য্য! মহাত্মা কপোত দেহ বিসর্জন করিয়া অতিথিসেবায় ধর 

দেখাইয়া গেলেন; অতএব আমি ধর্দটাচরণই কবিব। কারণ, ধর্মই পরম 
আশ্রয় ॥৮ 

এইবগ বলিয়া ভীষণকার্ধ্যকারী সেই ব্যাধ নিজের কর্তব্য নিশ্চয় ও মহা" 

হি নের সবর করিযা দৃঢ়ব্রত হইয।প্রস্থানের উপক্র উপক্রম করিল 1... 

শপসপচতাবিংশদধিকশততমোধ্ধায়: 1 বহ্ বর্ধনি। 



টচিহারিপহ রি তজমাং তা | 

তীক্ম উবাচ | 
ততো! গতে শাকুনিকে কপোতী প্রাহ ছুঃখিত। | 
সংস্মৃত্য সা চ ভর্তারং রুদতী শোককর্ষিত৷ ॥১| 

নাঁহং তে বিপ্রিয়ং কান্ত ! কদাচিদ্রপি সংস্মরে | 

সর্বাপি বিধব!। নারী বনুপুত্রাপি শোচতে ॥২| 
শোচ্যা ভবতি বন্ধুনাং পৃতিহীন৷ তপস্ষিনী। 
লালিতাহং স্বয়। নিত্যং বহুমানাচ্চ পুজিতা ॥৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। যষ্িং দ্মূঃ শলাকাং পক্ষিবিদাবপীর্ঘাম্ ক্ষারকং জালম্॥১০1 

ইতি ম্হামহোপাধ্যায়-ভাবতাচার্ঝ-শ্রাহবিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাধ্যবিবচিভাঁয়াং মহাভাঁরত- 
টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাধ্যায়াং শান্তিপর্বণি আপদ্বর্শে ব্রিচত্বাবিংশদধিকশতত মোইধ্যায়ঃ 11 

সা পপীপসপোসপ 

তত ইতি। শীঁকুনিকে পক্ষিঘাতিনি ব্যাধে। শোঁকেন বর্ধিত! আকুনীকতা ॥১ 
নেতি। বিপ্রিষং ময়! কতম্রিয়াচরণম্। সংন্বে চিন্তয়ামি ॥২। 
শোচোতি। তপস্থিনী দীনা। লালিত পালিতা। বহুমানাৎ অত্যাদরাৎ ॥৩ 

ভারতভাব্দীপঃ 
তত ইতি ॥১--আ প্রত্যাদেশো ধিক্ঞাবপূর্বক উপদেশ: 1৪--0 বরং দণ্তদ্। যি-. 

শলাঁকমিতি পাঠে পক্ষিসংশ্লেষার্থং চি্ধণদ্রব্যোপেতং দীর্ধদণ্ং যথেষ্ং বর্ধদিতুং শব্যং ঝষটয 

শলাকাভিঃ সন্ধিতম্, পঞ্জবং স্পষ্টম্ 1১০) 

ইতি শান্তিপর্বণি আপদম্মে দৈলকস্ীয়ে_ ভারতভাবদীপে ব্রি ব্রিচতারিংশদবিকশততমোৎধ্যায়: ॥১৪৩] 

তাহার গব সে যি, শলাকা, জাল ও পঞ্ধব পরত্যাগ করিল রিল এবং সেই 
কপোতীকে পঞ্র হইতে বাহিব করিয়া ছাড়িয়। দিল? ॥১০॥ 

ভীম্ম বলিলেন--'তাহার পব ব্যাধ চলিয়। গেলে, কপোতী ভর্তাকে ম্মরণ কবিয়া 

ছুঃখিতা ও শোকাকুল! হইয়া বোদন করিতে থাকিয়া বলিতে লাগিল- 1১1 

প্রিয়তম! আমি কখনও তোমাৰ অশ্রিষ আচবণ কবিয়াছি বলিয়া! মনে পড়ে 
না। হা! বহুপুত্র থাকিলেও সকল বিধব! নারীই শোকাকুলা হইয়া! থাকে ॥২1 

পতিহীনা দীনা রমণী বন্ধুবর্গের শোকে পাত্র হইয়া থাকে। হায়! তুমি 
সর্বদাই আমাকে লালন কবিতে এবং বিশেষ আদবের সহিত সেবা! করিতে ॥৩| 



চতুণ্চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৪০৯ 

বচনৈর্নধুরৈঃ ন্নিখবরসংব্লিউমনোহরৈঃ| 
কন্দরেয় চ শৈলানাং নদীনাং নিঝ'রেষু চ। 
ক্রুমাগ্রেষু চ রম্যেধু রমিতাহং স্থয়া সহ ॥8| 
আকাশগমনে চৈব বিহৃতাহং ত্বয়া সুখমূ | 
রমামি স্ম পুর! কান্ত! তম্মে নাস্তাগ্ক কিঞ্চন ॥৫॥ 
মিতং দর্দাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা! মিতং সুতঃ | 

অমিতন্ত হি দাঁতারং ভর্তারং কা ন পৃজয়েৎ ৬ 
নান্তি ভর্ভুসমে! নাথে। নাস্তি ভর্তুনমং স্খমূ। 
বিস্জ্য ধনসর্বম্বং ভর্তা বৈ শবণং স্তরিয়াঃ ॥৭॥ 
ন কার্ধ্যমিহ মে নাথ ! জীবিতেন ত্বয়। বিনা । 

পতিহীনা তু ক! নারী সতী জীবিতুমুৎসহেৎ ॥৮ 

ভারতকৌমুদী 
বচনৈবিঠি। অসংক্িষ্টানি অক্রেণ্নকানি মনোহরাণি চ তৈঃ। কন্দরেষু গুহান্। বট পানঃ 

শ্লোকঃ॥91 

আকাশেতি। তয় সহ। তৎ বমশসখম্ 1৫1 

মিভমিতি। মিতং পরিমিতং সধম্। এবমন্তত্র ॥৬ 

নেতি। নথঃ প্রভুঃ) সুখং মুখজনকং বস্তু ॥৭॥ 

নেতি। কার্যং প্রয়জনম্ ॥৮| 
পাপী পাপা 

প্রিযফতম ! তুমি মধুব, ্রিঞ্চ, অকেশগ্গনক ও মনোহব বাক্যে আমার আদর 

কবিতে এবং আমি পর্ব্বতেব গুহা, নদীব প্রবাহ ও মনোহব বৃষ্ষাগ্রে তোমাব সহিত 

রমণ কবিয়াছি ॥8॥ 

আকাশে গমন করিবাৰ সময়েও আমি তোমাৰ সহিত পূর্বে সুখে বিহার ও 

রমণ কবিয়াছি; হাঁধ! আজ আঁমাব তাহাব কিছুই নাই ॥৫॥ 

পিতা, ভ্রাতা ও পুত্র পরিমিত ন্ুখই দিগ্ন থাকেন; বিস্ত ভর্তা অপবিগিত সুখ 

দান কবেন; অতএব কোন্ স্ত্রী সেই ভর্তাব সেব। ন! করে ? ॥৩। 

স্তর পক্ষে ভর্তার তুল্য প্রভু নাই এবং ভর্ভাব তুপ্য স্খ্জনক বস্তও নাই, আর 

সর্ববন্ষ পবিত্যাগ কবিষা একমাত্র ভর্তাই স্ত্রীলোকের আশ্রয় ।৭। 

নাথ| তুমি ভিন্ন আমাব জীবনে কোন প্রযোজন নাই। কাৰণ, কোন্ স্ত্রী 

পতিহীন। হইয়! জীবন ধাঁবণ কবিতে ইচ্ছা! কৰে ? 1৮1 

১৭৭ 
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এবং বিলপ্য বন্ধ! করুণং সা! সুছুঃখিতা |' 

পতিভ্রতা সংপ্রদীপ্তং প্রবিবেশ হুতাশনম্ ॥৯॥ 

ততশ্চিত্রাঙ্গঈরধরং ভর্তারং সাস্বপশ্যত ৭ - 

বিমানস্থং সুক্কৃতিভিঃ পুজ্যমানং মহাত্মরভিঃ ॥১০॥ 

চিত্রমাল্যান্বরধরং সর্ববাভরণভূষিতমূ | 
বিমানশতকোটাভিরার্তং পুণ্যকন্মাভিঃ |১১। (যুখাকম্) 

ততঃ স্বর্গ, গতঃ পক্ষী বিমানবরমান্থিতঃ। 

কর্মণা গৃজিতন্তত্র রেমে স সহ ভার্যয়া 1১২ 

ইতি শ্রীমাহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্বণি 

আপদ্বন্ে ব্যাড চতূশত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায় ॥০1 * 
পানা অল উট ছি ৯ ৯০ আসি কস | ক পা পি সি ৯ ৯৮৬ জস৯ক্িত 

ভাবতকৌসী 
গবমিতি। সংপ্রদীপ্ং প্রজলিতম্ 1৯1 

তত ইতি। চিত্রাঙগরধবং বিচিত্রকেযৃবধারিণম্ ন্বক্কৃতিভিঃ খাসি? আড় 
পবিবেষ্টিতম্ ৪১০--১১। | 

তত ইতি। কর্ধণ! শরণাঁগতমৎকারকার্যেণ |১২| 
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারভাচাধা-প্রীহরিদাসপিস্বা্তবাগীধভট্র চাঁধ্যবিরচিতায়াং ' মহািরত- 
টাকায়াং ভাবতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শান্তিপর্বণি আপদ্বর্দে ক্রি বিকশ্ততমোধত় 4 

এপ টি 

গতিব্রত৷ সেই কপোতী অত্যন্ত হুঃখিতা হইয়া এইরূপ বহু প্রকার করুণ বিল্লাগ ৰ 

কবিষ! গ্রজ্লিত অগ্মিমধ্যে প্রবেশ করিল ॥৯1 সি 

তাহাব পরেই সে দেখিতে পাইল-_তাহার ভর্তা, বিচিত্র কেয়ুর ও বি আল্যা 
এবং বসন ধাব৭ করিয়া আর অন্যান্য সর্বপ্রকার অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়।-বিমানে 
আরোহণ করিয়াছেন এবং পুণ্যবান্ মহাত্মা! তাহার সেবা! করিতেছেন; আর-অন্তান্য ' 
পুণাবান্ লোকেরা শত শত বিমানে আরোহণ করিয়া তাহাকে পরিবেষ্টন-করিয়া 
বহিয়াছেন 1১*-__-১১| 82 

অনন্তর সেই কপোতপক্ষী আপন সংকর্শেব ফলে উত্তম বিমানে আরোহণ 
করিয়া ব্বর্গলোকে গমন করিল এবং সেখানে যাইয়! সকলেরই, স্গনর গাঁ হই, 
আর ভাধ্যার সহিত বিহার করিতে লাগিল' 8১২ 25 

এ 
আচ কাশ নি ক 

রশ প্র এ 

ক ****অষ্টচত্বাবিংশদধিকশততমোধ্ধ্যায়ঃ বন্ধ বধ নি। 



পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ। 

ভীম্ম উবাচ। 

বিমানস্থো তু তো রাজন্ ! লুন্ধকঃ খে দদর্শ হ। 
দৃষ্টা তে দম্পতী ছুঃখাদচিন্তয়ত তাং গতিমূ।১ 
ঈদুশেনৈব তপন! গচ্ছে়ং পরমাং গতিমূ। 
ইতি বুদ্ধ বিনিশ্চিত্য গমনায়োপচক্রমে ॥২| 
মহাপ্রস্থানমা শ্রিত্য লুন্ধকঃ পক্ষিজীবকঃ। 

নিশ্চেফটো মরুদাহাবো নির্ম: খকা্জয়। ॥৩| 
ততোহপশ্যৎ নুবিস্তীর্ণং হগ্তং প্মাভিভূষিতমূ। 
নানাপক্ষিগণাকীর্ণং সরঃ শীতজলং শিবম্ ॥৪| 
পিপাসার্তোপি তদ্দু 1 তৃপ্তঃ স্যান্নাত্র সংশয়ঃ | 
উপবাসকশোহত্যর্থ, স তু পার্থিব ! লুন্ধকঃ |৫| 

৯ ৭ ২৯ পিপি ৯৮ ৯ ৯ পাপা সস পারাটা কাকির বেক 

বিমানস্থাবিতি । লুন্ধকো ব্যঃধ, খে গগনে। ছুখোঁৎ মাত্ধনো লুন্কত্বপ্রবণবিষাদাং 1১1 

ঈদুশেনেতি। ঈদূশেন কপৌতাম্পতীমদৃশেন।২। 

মহেতি। সংযতভাবেদ বৌঁকান্তবপ্রাপ্তিপর্ধান্তগমনং মহাগ্রস্থানন। মকদাহাকে। বায়ু 

মাভোজী, নির্খমঃ সর্বব্র মমতাশৃল্তস্চাভবৎ।৩ 

তত ইতি। হ্ৃগ্ প্রিষম্। শিবং শুভকবম্181 

পিপাসেতি। ততৃষটাীতি সম্বন্ধ: | উপবাঁসক্কশ আসীদিতি শেষঃ 7৫1 

ভীগ্ঘ বলিলেন--বাজা! ব্যাধ সেই কপোতদম্পতীকে আকাশে বিমানে 

থাকিতে দেখিষা ছুঃখে তাহাঁদেব সেই গতিব বিষয় চিন্তা কবিল 1১1 

আমি এইবপ তপস্তা কবিযাই পবম গতি লাভ কবিব। মনে মনে ইহ৷ স্থিব 

কবিয়া গমনেব উপক্রম কবিল 1২ 

ক্রমে পক্ষিজীবী ব্যাধ স্বর্ন বামন! কবিযা মহাপ্রস্থান কবিতে থাকিয়া বাযুমাত্র- 

ভোলী, সর্বত্র মমতাশুন্ত এবং অন্য চেষ্টা বহিত হইযা উঠিল ৩1 

তাহাঁব পব সে দেখিতে পাইল--অতিবিশাল, মনোহব গল্পে সুশোভিত, নানা 

গক্ষিগণে পবিপূর্ণ, শীতল জলসম্পন্ন ও মঙ্গলমঘ একটা সবোবব সম্মুখে বহিয়াছে 181 



১৪১২ মহাভারতে [... শস্তি-. 

অনবেক্ষ্যেব সংহষঃ শ্বাপদাধ্যুষিতং বনমূ। 
মহান্তং নিশ্চয়ং কৃত্বা লুব্ধকঃ প্রবিবেশ হ। *; 

প্রবিশমেব ম বনং নিগৃহীতঃ স কণ্টকৈঃ |৬| 

স কণ্টকৈর্ধিভিন্নাঙ্গো লোহিতা দ্রাকৃতচ্ছবিঃ | 
বভ্রাম তস্মিন বিজনে নাঁনামুগসমাকুলে ॥৭| 

ততো ভ্রুমাণাং মহতা। পবনেন বনে তদা। | 

উদতিষ্ঠত সংঘর্ষাৎ সুমহান্ হব্যবাহ্নঃ ॥৮॥ 
তছনং বৃক্ষসম্পূর্ণ ল্তাঁবিটপসন্ছুলম্। 

দদাহ পাবকঃ তুদ্ধো' যুগান্তাগ্রিসমপ্রভঃ | 

_. ভারতকৌমুদী | 
অনবেক্ষোতি। অনবেক্ষ্যেব তপোনিয়মাৎ তৎ্সবঃ অৃষ্টেব। শ্বাপদাধ্যুফিতং হিংঅক্সম” 

ভিতম্। নিশ্চং মরণে। নিগৃহীতো! ব্যথিতঃ| বট.পাদঃ গ্লোক:।৬] 
সইতি। জোহিতৈঃ রতৈঃ আ্্রীকৃতা ছবিমূষভত সঃ). 
তত ইতি। -ক্রমাণীং সংঘর্ষাদিতি সন্ন্ধঃ, হব্যবাহনে| বহিঃ 1৮1 
তদিতি। লতাভিবিটপৈ: পাঁখাভিশ্চ সন্থুপং ব্যাণ্তদ্।৯॥ 

পাশ আলী 

পিপাসার্ত লোক তাহা দেখিয়াও তৃপ্তি লাভ করে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ; নাই। 
কিন্ত রাঁজা! সেই ব্যাধ উপবাঁসে অত্যন্ত কৃশ হইয়াছিল ॥৫॥ * 

তথাপি সে, সরোববের প্রতি দৃষ্টিপাত ন। কবিয়াই মৃত্যু নিশ্য় কবিয়া, হিতে 
হিতরন্পূর্ণ বনে প্রবেশ করিল এবং সে প্রবেশ করিবাব সময়েই বকে, সা 
হইতে লাগিল 1৬ 

তাহার সমস্ত অঙ্গ বপ্টকে বিদীর্ণ হইল এবং রক্ত নির্গত হইতে থাকিয়া হা 

দেহ আর্জ করিয়া ফেলিল--এই অবস্থায় সে সেই নানা প্ুপবিপূর্ণ নির্জন বনে ভ্রমণ 
করিতে লাগিল 1৭॥ 

তাহার পর তখনই প্রবল বায়ু বেগে বৃক্ষসমূহের পরদ্পর সংঘর্ষ হইতে বাবা 

বনমধ্যে বিশাল অগ্নি উৎপন্ন হইল ॥৮। 
ক্রমে প্রলয়াগ্নির তুল্য সেই অগ্নি ক্রুদ্ধ হইয়াই যেন দাবী লা ও ও শাখার 

পরিপূর্ণ সেই বনকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল 14 হি | 

লদ 



পর্ব্বণি পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১৪১৩ 

স স্বালৈঃ পবনোদ্ধ,তৈরিস্ফ,লিঈগৈঃ সমন্ততঃ | 
দদাহ তদ্বনং ঘোরং সুগ্পক্ষিসমাঁকুলম্ ॥১০॥ 
ততঃ স দেহমোক্ষার্থং সংপ্রহথষ্টেন চেতসা। 
অভ্যধাবত বর্ধন্তং পাবকং লুব্ধকম্তদা ॥১১| 
ততস্তেনাগিনা দ্ধ! লুব্ধকো৷ নউকলমষঃ | 
জগাম পরমাং দিদ্ধিং ততো৷ ভরতসভম ! |১২॥ 
ততঃ স্বর্ন্থমা ত্মনমপশ্যদ্বিগতভ্ববঃ | 
যক্ষগন্ধর্বসিদ্ধানাং মধ্যে ভ্রাজন্তমিন্দ্রবৎ ॥১৩| 
এবং খলু কপোতশ্চ কপোতী চ পতিব্রতা। 
লুৰ্ধকেন সহ স্বর্গং গতাঃ পুণ্যেন কর্ধণা ॥১৪॥ 
যাঁপি চৈবংবিধ! নারী ভর্তাবমনুবর্ততে | 

বিরাজতে হি স কিং কপোতীব দিবি নি ॥১৫ 
লিলা শপ পল শি পপি পি ৯ শি পি তা পলাশী পাটি শী ৯ পাসে প্রি 

সইতি। স পাঁবকঃ, আলৈঃ শিখাভি:, পবনেন উদ্ধ.তৈ: উর্দং চালিতৈঃ 8১০ 
তত ইতি। দেহন্ত মোক্ষার্থ কণ্টকেভ্যো মোচনার্থম্ ॥১১। 
তত ইতি। নষ্টকল্মষঃ তপটৈব নষ্টপাঁপঃ1১২॥ 
তত ইতি। আত্মানং শ্বদেহম্, বিগতজবস্তিরোহিতছুঃখসন্তাপঃ 1১৩% 
এবমিতি। পুণ্যেন পুণাজনকেন কর্মণা শবণ।গ তবক্ষপাঁদিন| 0১৪] 

যেতি। অগ্কবর্ভতে অন্গসবতি ॥১৫] ডা 

বাুবেগে সকল দিকেই সেই অগ্নিব শিখা এবং ক্ষুলিঙ্গ চলিতে লাগিল ; তাহাতে 

গশ্ুপক্ষিসমাকুল সেই ভয়ঙ্কব বন দগ্ধ হইয়া গেল ॥১৭ 
তদনস্তব ব্যাধ নিজেব দেহকে বন্টক হইতে মুক্ত কবিবাঁব জগ্ হষ্টচিত্তে বর্ধমান 

অগ্নির দিকে ধাবিত হইল ॥১১1 

তাহার পর ব্যাধ সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইল এবং তাহাব পাপও নষ্ট হইয়া গেল। 

ভব্তশ্রেষ্ঠ ! এই ভাবে ব্যাঁধ পবমসিদ্ধি লাভ কবিল ১২ 
তৎপরে ব্যাধ দেখিল- নিজে স্বর্গে গমন কবিয়াছে এবং হক্ষ, গন্বর্ব ও সিদ্ধগণের 

মধ্যে ইন্দরেব শ্থায় প্রকাশ পাইতেছে। তখন তাহাব সমস্ত ছুখ তিবোহিত 

হইল ॥১৩| 

এই ভাবে আঁপন আপন পুণ্য বর্মেব ফলে কপোত ও পতিব্রতা কগোতী ব্যাধের 

সহিত স্বর্গে গমন কবিয়াছিল 0১81 



১৪১৪ মহাভারতে 

এবমেতৎ পুরারৃতং লুক্ধকন্ত মহাত্বনঃ। 
কপোতস্ত চ ধর্ছিষ্ঠ। গতিঃ পুণ্যেন কর্মণা |১৬| 
যশ্চেদং শুণুয়ানিত্যং যশ্চেদং পরিকীর্ভয়ে। 
নাঁশুভং বিদ্বাতে তস্য মনসাপি প্রমাদতঃ ॥১৭| 
যুধিষ্ঠির ! মহানেষ ধরে ধর্মভূতাংবর !| 
গোদ্েষপি ভবেদম্মিনিঙ্কতিঃ পাপকর্মণঃ | 

ন নিষ্কৃতিরভবেতম্য যো হন্তাচ্ছরণাগতয্ ॥১৮॥ 

ইতিহাসমিমং শ্রত্থা পুণ্যং পাপপ্রণাশনমূ। 
ন দুর্গতিমবাপ্রোতি ব্বর্গলোবঞ্চ গচ্ছতি |১৯॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহক্ত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বাণি 

আপদ্বর্থে ০৮ পঞ্চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ |০| * 
সপ স্ ৯৯ পা সা সবি পাপী *৯৪ স্পিন ৯৫৯০৯ ভা ৬ সিল তি পাত পাটি সমানতালে 

ভারতকৌসুদী 
এবমিতি। পুবাবৃতং প্রাচীনবৃততান্ত আসীৎ। গতিবভবৎ ॥১৬। 
'ষ ইতি | মনসা প্রমাঁদতঃ মনবধানেনাপি অশুভং ন বিগুতে ন চিন্তাঁথোচবো ভবতি ৪১৭॥ 
যুধীতি। গোয়েঘপি গোহত্যাকাব্ষিপি, আম্মন্ বৃত্তে শ্রতে সতি| ফট পাদঃ শ্লোক: 1১৮ 
ইতীতি। পুণাং পুণাজনকম্ 1১৯ 

ইতি মহামহোপাধায়-ভাবতাচারধ্য-্ীহবিদাসসিদধান্তবাগীশভ্চাধ্যবিরচিতায়াং মহাঁভাবত- 
টাককায়াং ভাবতকৌরুদীল্মাধ্যায়াং শবন্তিপর্বণে আগদ্ধর্দে পধচতারিংশদধিকশঙততমোধ্ধায: ॥৭| 

সপে সপসপিসপপপপ 

এইবপ অন্য যে নাঁবীও ভর্তাব অনুদবণ করে, সে সত্থবই কপ্পোভীর শ্থায় হ্র্গে 
যাইয়া শোভা পাইয়া থাকে 1১৫। 

এইবণ ইহা প্রাচীন বৃত্তান্ত; মহাত্মা! ব্যাধ ও বগোতের পুণ্য কর্ণের ফলে 
এইবপ উত্তম গতি হইয়াছিল ॥১৬॥ 

যে লোক নিত্য এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করে এবং যে লোক ইহা! পাঠ করে, তাহাদের 
অনবধানতাঁব ফলে মনেও কোন অমঙ্গল উপস্থিত হয় না ॥১৭| 

ধার্শিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির | এই বৃত্াপ্ত মহাধন্র্জনক ; সুতবাং এই বৃত্তান্ত শ্রবণ 
কৰিলে গোস্তত্যাকাবীবও সে পাপ হইতে মুক্তি হয়; বিত্ত যে লোক শরণাগতকে 
বিনাশ কবে, তাহার নিষ্কৃতি হয়ই না ॥১৮॥ 

ক “*" একোনপঞ্চাশদধিকশততযোহধ্যায়ঃ1 বন্দ বর্ধ নি। 



ঘট চত্বারিংশদধিকশততমোতধ্যা য় । 

যুধিষ্ঠির উবাচ | 

অবুদ্ধিপূর্বং যঃ পাঁপং কুর্্যান্তরতমতম || 
মুচ্যতে স কথং তম্মাদেতৎ সর্ব ত্রবীহি মে || 

ভীন্ম উবাচ। 
অত্র তে বর্তযিষ্যামি পুবাণমৃষিমংস্তৃতমূ। 
ইান্দ্রাতঃ শৌনকো বিপ্রো যাহ জনমেজয়ম্ ॥২| 

আসীদ্রাজা মহাঁবীর্ধ্যঃ পারীক্ষিজ্জনমেজয়ঃ | 
অবুদ্িপূর্বমাগচ্ছদ্বরন্মহত্যাং মহীপতিঃ ॥৩| 2 

ুদ্িপূর্বকপাপনিস্কতিং রত মনবুদ্িপূর্বকং পাপশিদ্কতিং শ্রোতুং পৃচ্ছতি অবুদ্ধীতি। ব্রবীহি 
বহি ॥১| 

অভ্রেতি। বর্তযিস্ামি উপস্থাপয়িস্বামি, পুবাণং বৃত্তান্তমূ, খধিভিঃ সংস্ততম্ অবগতমিতি 

যাবৎ ইন্েণ উতত; শিক্ষার্থং প্রাপ্ত ইতি ইল্রোতা নাম ॥২| 
আসীদিতি। পবীক্ষিতোইপত্যমিতি পারীক্ষি৩:। অন্প্রতায়লোপ আর্ঃ | আগচ্ছৎ 

গ্রারোৎ॥৩। 

পু ৯৯৯৯৭৯৯৯০৯৯ ৯ 

ভাবতভাঁবদীপঃ 
নবান্ন বুদ্িপূ্বং কৃতন্তাপি পাঁপন্ত মহতা তপদা পবিহারে! দৃ্তৎগ্রসদাদবৃ্ি' 

পূ্বস্তাপি পরিহাবন্ততুল,বতর!ধ্য ইত্য!শরবান্ পৃচ্ছতি--অবুদ্ীতি 1১--২ পাবিক্গিৎ পাঁবিক্ষিতঃ 
নি588806588885888695088585885852455508 

গুণ্জনক ও পাঁধনাশক এই ইতিহাস শ্রবণ কবিষা মানুষ ছুর্গাতি ভোগ কবে না, 

প্রত্যুত ন্বর্ম'লোকে গমন কৰে? ১৯॥ 

যুধিষ্ঠির বলিলেন-ভরতশ্রেষ্ঠ! যে লোক অঙ্ঞানত পাঁপ কবে, সে লোক 

সেই পাপ হইতে কি প্রকীবে মুক্তি লাভ কবে, এই সমস্ত বিষষ আপনি আমার নিকট 

বলুন? ॥১॥ 
রি 

তীগ্ব বলিলেন-পূর্ধ্ণকালে শুনকবংশপন্ভূত ইন্দ্রোতণামক এক ত্রাঙ্ণ জনমে 

জয় বাজাকে যাহা। বলিযাছিলেন, এখন আমি তোমাব নিকট সেই খধিসমান- 

প্রচলিত প্রাচীন বুত্বান্ত বলিতেছি ॥২॥ 



তং ব্রান্ষণাঃ সর্ব্ব এব তত্যজুঃ স পুরোহিতাঃ। 

স্ জগাম বনং রাজা দহাম!নো দিবানিশমূ |81 

প্রজাভিঃ স পরিত্যক্তণ্চকার কুশলং মহ । 

অতিবেলং তপন্তেপে দহামানঃ স মন্যুনা ॥৫॥ 

ব্রঙ্মহত্যাপনোদামপুচ্ছ্ত্রান্মাগান্ বহুন্। 

পর্যযটন্ পৃথিবীং কৃৎক্বাং দেশে দেশে নরাধিপ !॥৬| 
তত্রেতিহাসং বন্ধ্যা ম ধর্মন্থান্যোপবৃং্হনযূ | 

দহ্মানঃ পাঁপকৃত্যা জগাম জনমেজয়ঃ ॥৭| 
চরিষ্বমাণ ইন্দরোতং শৌনকং সংশিতব্রতমৃ। 

সমাসাগোপজগ্রাহ পাদয়োঃ পরিগীড়য়ন।৮। 

ভারতকৌমুদী 
তমিতি। দহৃমানঃ তৎপাপন্মরণেনাভুতপ্যমানঃ |81| 

প্রজাভিবিতি। অভিবেলম্তার্থনূ। মঙ্যান! দৈন্তেন 0৫ 
ব্রহ্ষেতি। ব্রহ্মহতযাপনোদার্থং ব্রহ্মহত্যাপাপক্গর়া্থম্ ॥৬। 
তত্রেতি। উপবূংহণং বর্ধকম্। পাঁপকত্যা ব্রদ্মহত্যারপপাপ কর্ণ! || 
চরীতি। চৰিস্তমাণঃ প্রাযশ্চিত্ং করিস্যন। সংশিতব্রতং দৃচতপোনিসম্ |1৮। 

শ পাপা পারা আপাত পি তলে শপ পতিত পাই পিপল শী পি সাপ পপ পলা কী পাপ পপ পল পল্লী এ সি | লী খাটি সপসটিস্পা স্পস্ট পপ 

পূর্বকাঁলে পবীক্ষিতেৰ পুত্র জনমেজয়নামে এক মহাবীব বাঁজা ছিলেন। সেই বাক্জা 
অজ্ঞাত ব্রন্মহত্যা কবিয়াছিলেন ॥৩॥ 

তাহাতে পুবোহিতের সহিত সমস্ত ব্রাম্মণই তাহাকে পবিত্যাগ করিয়াছিলেন ? 
সুতবাং তিনি অন্ুতাপে দিবাবান্র দ্ধ হইতে থাকিয়া বনে গ্রমন কবিয়াছিলেন |8॥ 

প্রজাবা! তাহাকে পরিত্যাগ কবিযাছিল। তখন তিনি গুকতর মান্গলিক অনুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি অনুতাপে দগ্ধ হইতে থাকিয়া! দু্ষর তগস্তা 
কবিয়াছিলেন 1৫ 

ক্রমে বাজ জনমেজয় সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন কবিতে থাকিয়া ব্রহ্ম হত্যা পাপক্ষয়ের 
জন্ ভিন্ন ভিন্ন দেশে বন্থ ত্রাক্মণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৩। 

সেই বিষয়ে ধর্মবর্দক ইতিহাস বলিতেছি-_জনমেজয় পাপ কার্ধ্য স্মরণ করিয়া 
অন্থতাপে দ্ধ হইতে থাকিয়া বিচবণ কবিতে লাগিলেন 1৭ 



পর্ব ষট চত্বারিংশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১৪১৭ 

বষিদৃষ্ট। নৃপং তত্র জগর্থে সুভৃশং তদা। 
কর্তা পাপন্ত মহতো৷ ভ্রণহা৷ কিমিহাঁগতঃ ॥৯| 
কিং ত্বয়াম্মানু কর্তব্যং মা মাং স্প্রাক্ষীঃ কথঞ্চন। 
গিচ্ছ গচ্ছ ন তে স্থানং প্রীণাত্যম্মানিতি ব্রবন্ ॥১০।॥ 

রুধিরস্তেব তে গন্ধঃ শবস্তেব চ দর্শনমূ | 
অশিবঃ শিবসঙ্কাশো। সবৃতে! জীবমিবাটলি |১১| 

ব্রহ্নাত্যুরশুদ্ধাত্ব। পাপমেবানুচিন্তয়ন্। 

প্রবুধ্যসে প্রন্বপিবি বর্তসে পরমে সুখে ॥১২॥ 

মোঘং তে জীবিতং রাজন! পরিক্রিউ্চ জীবসি | 
পাপায়ৈব হি হুষ্টোহসি কর্মণে হি যবীয়সে 1১৩। 

ভাবতকৌমুদী চি 
খধিরিতি। কিমুক্ত। জগর্থ ইত্যাহ কর্েতি। ভ্রণহা! ভ্রণহত্যাবাবীব ॥৯॥ 
কিমিতি। মা শ্রা্ষীঃ ন স্পশ। স্থানং স্থিতিঃ বর্ৃ 0১০| 
কুধিরস্তেতি। অশিবঃ বন্তত: অমঙ্গল এব মহাপাপিত্বাৎ, শিবদঙ্কাশ: শ্বরপেণ মঙ্গলতুলাঃ 

“নোবেহস্সিন্ মঙগলানতপ্োব্রাঙ্মণে। গৌর্,তাঁশনঃ। হিবপাং সর্পি্বাদিতা আপো রাজা তথা- 
ইমঃ॥* ইতি স্বৃতেঃ। অটগি বিচবসি 1১১৫ 

বন্দেতি। ব্রন্মণে। মৃত্যুন্মাৎ স ব্রাণহস্তেতযর্থ:। প্রবুধ্যসে জাগর্ধি॥১২| 

ক্রমে তিনি প্রায়শ্চিত্ত কবিবেন বলিয়া শুনকবংশসভভূত দৃঢত্রতশালী ইন্দরোত- 
নামক এক ্রাক্ষণেব নিকট উপস্থিত হইয়৷ দৃঢভাবে তীহাব চবণযুগল ধারণ 
করিলেন ।৮। 

তখন ইন্দ্রোত খধি বাঁজাকে দেখিয! অত্যন্ত তিবস্কার কবিলেন__তুমি জণ- 

হত্যাকাবীর স্তায় গুকতব পাপ করিয়াছ ; এখন এখানে আসিয়াছ কেন ?॥৯॥ 

তুমি আমাদেব এ স্থানে কি কবিবে? কোন প্রকাবে আমাকে স্পর্শ কবিও না 

যাও যাও, তোমার অবস্থান আমাদিগকে সন্তষ্ট করিতেছে না ॥১০।। 

রাজা ! রক্তের ম্যায তোমার গায়েব গন্ধ এবং শবেব ন্তাষ তোমার দর্শন, তুমি 
মঙ্লম্ববণ হইয়াও বাস্তবিকপক্ষে অমঙ্গলন্ববপ। আর তুমি মবিয়াও জীবিতেব স্যা 

বিচবণ করিতেছি ॥১১॥ 
তুমি ব্রক্মহত্যাকাবী ও অশুদ্ধ চিত্ত এবং তুমি পাঁপের চিন্তা কবিয়াই জাগরিত 

হও এবং নিদ্রা যাও অথচ তুমি যেন পবম স্তুখে বহিযাছ॥১২॥ 

০ অন্তত বর্ধ নি। £ 
১৭৮ 

বি 

অলী তি 



১৪১৮ মহাভারতে শাস্তি-- 

বহুকল্যাণমিচ্ছন্ত ঈহন্তে পিতরঃ সুতান্। 

তপস! দৈবতেঞ্যাভির্বন্দনেন তিতিক্ষয়। ॥১৪। 
পিতৃবংশমিমং পণ্য ত্বৎকৃতে নরকং গতম্। 

নিরর্ঘাঃ সর্ব এব্ষামাশাবন্ধাত্াশ্রয়াঃ ॥১৫| 

যান্ গুজয়ন্তে। বিন্দন্তি ্বর্মাযুর্যশঃ প্রজাঃ। 
তেষু ত্বং সততং ছেষটা ব্রাহ্মণেবু নিরর্থকঃ 1১৬| 

ইমং লোকং বিমুচ্য ত্বমব।ডযুর্ধা পতিয্যসি। 
অশাশ্বতীঃ শাশ্বতীশ্চ সমাঃ পাপেন কর্ণ ॥১৭॥ 
জর্দ্যমানো ঘত্র গৃথৈঃ শিতিকষ্ঠরয়োমুখৈঃ | 
ততশ্চ পুমরারৃত্য পাপষোনিং গমিষ্যসি ॥১৮| 

ভাবতকৌমুদী 
মোৌধমিতি। মোঘং পুণ্যাকবণাঁৎ ব্যর্থমূ। যবীর়দে অথন্থায় কর্ণ ব্রন্মহত্যাকার্ধ্যায ॥১৩। 

বহ্বিতি। ঈহন্তে লন্কং চেষটন্তে। দৈবতেজ্যাভিঃ দেবধজ৯ বন্দনেন দেবতানামেব, 
তিতিক্ষয়! ক্ষময়! ॥১৪| 

পিত্রিতি। পিতৃবংশং তবদীন্ম। এষাং পিভৃ,ণাঁম্ (১৫। 
যানিতি। বিনান্তি লভন্তে। নিরর্থক: তবোস্িব ইতি খেষঃ ॥১৬| 
ইমমিতি। অবাউমূর্ধী। অধঃশিরাঃ, পতিযাসি নবকে, অশাশ্বতীঃ অল্লাঃ শাশ্বতীঃ অধিকাশ্চ 

সয়! বৎসরান্, কর্ণ! হুদ্রবৃহৎকা ধ্যেণ ॥১৭॥ 

বাজ! তোমার জীবন ব্যর্থ এবং তৃমি অতিকষ্টে জীবন ধাবণ করিতেছ, আব 
বিধাতা তোমাকে জঘন্ত পাঁপকর্শোব জন্যই স্থানটি কবিযাছেন ॥১৩। 

পিতৃলোকেব৷ তগস্তা, দেবপুজা, দেবতাব উপাসনা ও ক্ষমাদাব! বনুবিধ বল্যাণ" 
লাভের জন্তাই পুত্র কামন] করেন ॥১৪॥ 

কিন্ত, তুমি দেখ 7 তোমাব জন্যই তোমাব পিতৃবংশ নবকে গিয়াছে এবং তোমা 
পিতৃগণেব তোমাৰ বিষষেব সমস্ত আশাই ব্যর্থ হইয়া গিযাছে ॥১৫। 

বাজী ! মানুষ ধাহাদের সম্মান করিয়া ন্বর্গ, আযু যশ ও সন্তান লাভ কবে, 
তুমি সর্বদা সেই ক্রাক্গণদ্েবই উপবে বিদ্বেষ কব); স্মুতবাং তৌমাব জন্মই 
নিরর্থক ॥১৬| 

তুমি ইহলোক পবিত্যাগ কিয়! লঘু গুরু পাপবর্ণেব ফলে অল্পকাল ও দীর্ঘকাল 
অধঃশিরা হইয়া নবকে পতিত থাকিবে ॥১৭| 
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যদি ত্বং মন্যাসে রাজন্! নায়মস্তি কুতঃ পরঃ। 

প্রতিম্মারয়িতারস্তাং যমদৃতা যমক্ষয়ে ॥১৯1 
ইতি ভ্রীমহাভারতে শতাহত্র্াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্বণি 

আগদ্ধার্দে ইন্দ্রোতজনমেজয়সংবাঁদে ষট চত্বারিংপদধিকশততামোহধ্যায়ঃ |] * 

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 

ভীন্ম উবাচ। 
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ তং মুমিং জনমেজয়ঃ | 

গঠ্যং ভবান্ গর্য়তি নিন্দযং নিন্দতি মাং পুনঃ ১1 

ভাবতকৌমুদী 
অর্দোতি। যত্র নবকে শিতিকঠ্েরযুবৈত অযোগুখেঃ লৌহতবল্ানৃচচঞ্চুভিঃ। পাঁপধোনিং 

চাগডালাদি জন্ম 1১৮1 
অথ কর্দফলভৃতধন্থাধর্ায়ৌবেবাভাবাৎ নেহ নামূত্র চ তৎফলভে।গ ইত্যাহ যদীতি। মন্যষে 

নাস্তিক্াদিত্যাশয়ঃ। অয়ং লোকঃ পব্চ লোক? কর্মফলভোগীপ্রয় ইতি শেষ প্রতিন্মারয়িতারো! 

নানাধাতনাদানেন কর্মফলসত্তামিতার্থঃ, হমক্ষষে যমালযে 1১৯] 

ইতি মহাঁমহোপাঁধার-তারতা চাঁধ্য-্রীহকিদাস সিদধান্তবাগীশতট্টাচার্ধাবিরচিতারাং মহীভারত- 
টীকাযাং ভারতকৌমুদ্ীসমাধ্যায়া: শাস্তিপর্দণি আপদ্ধর্দ ষটচত্বারিংশদধিকশততমোইধ্যাফ: |০ 

ভাবতভাবদীপঃ 

॥৩--৬। পাপরুতা। পাপক্রিংয়া! 1+--১২1 যবীংসে হীনায় ॥১৩--১৬| অপাশ্বতীঃ সর্বস্থাপি 

কর্মোধন্তবত্থা, শা্থতীর্কহুত্বাৎ ॥১৭--১৯॥ 

ইতি শান্তিপর্ণি নৈলকন্ীযে ভাবতভাবদীপে ষট চত্বাবিংশদধিকপততমোইধ্যাঞ্ 1১৪৬ 

যে নবকে লৌহতুল্য দৃঢ় গৃগরগণ ও ময্বগণ তোমাকে পীড়ন কবিতে 
থাকিবে। তাহাঁব পবৰ আবাঁব তথা হইতে ফিবিষা আসিয! পাঁপযোনিতে জন্ম" 

গ্রহণ কবিবে ॥১৮। 
বাজ! তুমি মি এইকপ মনে কব যে, ইহলোকই নাই? স্থত্ধবাং পবলোক 

আব থাকিবে কি প্রকাবে? তাহাতে আমি বলি--যমদুতেবাই যসালযে তোমাকে 

তাহ ম্মবণ কবাইয়। দিবে ১৯ 

ক “াপঞ্চাশদধিকশ্ততমো হত্যায় বঙ্গ বর্ধ নি। 



১৪২০৩ নহাভারতে শান্তি” 

ধিকৃকার্ধ্যং মাং ধিকৃকুরুতে তম্মাত্বাহং প্রসাদয়ে। 

সর্ং হীদং ছুক্কতং মে জ্বলাম্যগ্নাবিবাহিতঃ ॥২। 

স্বকণ্্াণ্যভিলন্ধায় নাভিনন্দতি মে মনঃ। 

প্রাণ্তং ঘোরং ভয়ং নৃনং ময়! বৈবস্বতাদপি ॥৩| 
তন্তু শল্যমনিহ্ ত্য কথং শক্ষ্যামি জীবিতুমূ। 

বং মন্টু, বিনীয় ত্বমতি মাং বদ শৌনক 1 ॥8| 
মহানাসং ব্রাহ্মণানাং ভুয়ো বক্ষ্যামি সাম্প্রতমৃ। 
অস্ত শেষং কুলম্তাস্ত ম! পরাতুদিৰং কুল ৫ 

ভারতকৌমুদী 
এবমিতি। গর্াণং ভত্দনা, নিন্দা চাঁপবাদ ইতি ভেদঃ। বাশুবিকতয়! তবেদং স্তাবা- 

মেবেতি ভাঁবঃ ॥১। 

ধিগিতি। তা ত্বামূ। ইদং দুক্কতমন্তীতি শেষঃ। আহিতঃ স্থাপিতঃ ॥২। 
ম্বেতি। অভিমন্ধায় স্ব, নাতিননদতি ন প্রসীদতি। বৈবন্বতাৎ যমাৎ 1৩ 
তদদিত্ি। তৎ পাঁপরপম্, অনির্ঘত্য অঙ্গ ত্য । মন্ং দৈন্যমূ, বিনীয় দু্ীকৃত্য, অভি প্রতি, 

বদ হিতমিতি শেষঃ 181 
মহানিভি। অহং ব্রাক্মণীনাং মহান দ্বেই। আসম্। অস্ত্র তি্তৃ। ম| পবাতূৎ র্ষশাপেন 

ন নশ্ততু ॥৫| - 

শপ প্টি লিল লী 

ভীগ্ম বলিলেন-_ইন্দ্রোতমুনি এইবপ বলিলে, জনমেজয় তীহাঁকে কহিলেন_ 
“আমি ভতসনার পাত্রও বটি, নিন্দাব পাত্রও বটি; স্ৃতবাং আপনি যে আমাকে 
ভত্খদনা ও নিন্দা করিতেছেন, তাহ! সঙ্গতই হইতেছে 1১1 

তাহার পৰ» আমি ধিক্কাবেব পাত্র বলিয়া আমাকে ধিকাব কবাও আপনাব 
্যায্যই হইতেছে । অতএব আমি আপনাকে প্রসন্ন কবিতেছি। এই সমস্ত পাঁপ আমার 
আছে, তাহাতে আমি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইযাই যেন জবলিতেছি॥২। 

আমার মন নিজের কর্ম স্মবণ করিয়া প্রসন্ন হইতেছে না। নিশ্চয়ই আমি 
দাকণ যমের ভয় পাইবাব যোগ্য হইয়াছি ॥৩| 

মহর্ষি শৌনক | আমি সেই পাপশল্য উদ্ধীর না করিয়া কি গ্রকাবে জীবন ধাবণ 
করিতে সমর্থ হইব। আপনি আমার সমস্ত দৈন্ত দূৰ কবিষা আমাকে উপদেশ 
দিন ॥৪| 

(৩) “প্রাপ্য ঘোরং ভয়ম্ * ব্গ। 



পর্ঘঘণি সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৪২১ 

নহি ব্রাহ্মণশস্তানাং শেষে ভবিতুমূ্থতি | 

স্ততীরলভমানানাং সংবিদং বেদনিশ্চয়াৎ |৬| 
নির্বিবছ্যমানঃ সুভূশঃ ভূয়ো বক্ষ্যামি সাম্প্রুতমূ। 
ভূয়শ্চৈবাভিরক্ষত্তি নির্ধনানলির্জনা ইব ॥৭ 

 ন হ্যজ্ঞা অমুং লোক, প্রাপ্তি কথফন। 
আপাতান্ গ্রতিতিষ্ঠন্তি পুলিন্দশববা! ইব |৮| 

ভাবতকৌমুদী 
নহীতি। বোনিশ্য়াৎ প্রা্গণীন্ নাঁবগুবেৎ ন হন্তাৎ নলোহিতং কুরধ্যাৎ* ইতি শ্রনত 

্রাহ্মণীনামবধাত্নির্ঘয়াৎ, ব্রাঙ্ষণণণ্ডো হিংসিতো যৈস্তেযাম্। ভ্বতীঃ পোকদমাজপ্রণংসাঞ। 

সংবিদং হবপমারজধাবহাঁর্য মাভনানাদ্, দঃ শল্মাচণূ। শেখে! ভবিতৃং নহি অর্থতি। ইতি 
্বীক্রিয়ত এবেতি ভাবঃ 0৬ 

অতএব ব্রবীমীত্যাহ নিবিতি। নির্বি্ঘমানো। ব্রদ্ধবধাৎ আত্মগ্রানিমন্ভবন্নহম্, সাশ্রতং ভাষা 

বহুলমেৰ ভবন্তং বঙ্গ্যামি। কিং বঙ্ধ্যদীত্যাহ ভূর ইতি। নির্জন! নিরজনস্থানবাসিনো ভবাদৃশা 

যোগিনঃ নির্ধণন্ ইব মাদৃশান্ পাপিনঃ, ভূষো বহপমেব অভিবকষত্তি। অভএব তবানপি মাং 
মুশঞ্চ রক্ষেতি ভাব? 0৭1 

খত সপ 

ভাবতভাবদীপঃ 
এবমিতি ॥১। ত্বাহং ত্বামহম্। দার্দ:। দুধ তমভিমন্ধায়েতি সথন্ঃ | গ্রাপ্যেতি। যমযাঁতনা- 

ভোগান্তে দৃ্কতং শল্যং মম গমিষ্যতীত্র্ঘ 1৩--| ত্রা্ষণীনাং ভক্ত ইতি শেষ: ৫ ত্র 

শনতং হিংসিতং বৈস্তোং সংবিদ্মৈকমতামূ, সজাতীৈঃ সহালতমানানামিতি পূ্বাধযি। বোদনিশ্চি- 

তান যুদ্ প্রতি ভূযো বন্্যামি1৩। নির্জনা নিশতগ্রহা যোগিনো যথা নি্ঘমান্ দীনান্ 

কষস্তোবং মাং ভবস্ত! দৈব স্বণামথ্যেন রুক্ষত্িত্দার্ঘ; ৭ আপাতাবকান্,পুলিদ্বশববাঃ 
শপে 

আসি পূর্বে ত্রাক্মণগণেব মহাবিদ্বেধী ছিলাম, তাহাতে এখন আবার বলিতেছি, 

আমার বংশেব কিছু অবশিষ্ট থাকুক, এ ধশট! যেন একবাবেই নষ্ট হয ন1161 

বেদে ব্্মহত্যা। নিষিদ্ধ আছে বলিষা! ক্রদ্মহত্যা কবাষ আমি লোকসমাজে 

প্রশংসাঁও পাইতেছি না এবং সমাজে ব্যবহাধ্যতাও লাভ কবিতেছি নাঃ সুতবাং 

আমার বংশেব শেষ থাকিতে পাবে না ইহা আমি স্বীকাব কবি।৬| 

্রক্মত্য। কৰা আমি অত্যন্ত আত্বগ্রানি অনুভব কবিতে থাকিষা! এখন 

আপনাকে বহু কথ! বলিব। নির্জনস্থানবাসী আপনাব স্যায় যোগীবা নির্ধন লোক- 

দিগের তুল্য মাদৃশ পাঁপীিগকে বনুপ্রকাবেই বক্ষা কবিয়া থাকেন |?! 

(৩) অত্র পুস্তকভেদাদেব পাঠভেদো! ভুষ্টবাঃ। 



১৪২২ মহাভারতে শান্তি 

অবিজ্ঞায়ৈব মে প্রজ্ঞাং বালস্তেব সুপগ্ডিতঃ | 
্রদ্ষন! পিতেৰ পুত্রস্ত গ্রীতিমান্ ভব শৌনক 11৯1 

শৌনক উবাঁচ। 

কিমাশ্চর্যযং যদগ্রাঙ্ছে। বহুকুর্য্যাদসাম্প্রতমূ | 

ইতি বৈ পণ্ডিতো তূত্বা ভূতানাং নানুকুপ্যতে ॥১০ 
প্রজ্ঞাপ্রাসাদমারুহা অশোচ্যিঃ শোঁচিতে জনান্। 

জগতীস্থানিবাদ্রিস্থঃ প্রজল। গ্রতিপৎন্ততি ॥১১। 

ভাবতকৌমুদী 

মদৃশস্ত পাপিনে! জেপি নাধিকাবোহান্ত, যেন পরচলাকং তবিষ্মামীত্যাহ নহীতি। অমু 

পরং লোকম্। আপতষ্তি পাপিন এ্ঘতি আপাত। নবকাস্তান্, প্রতিতিষ্ঠন্তি অধ্থিতি্ঠসি, গুলিনা- 

শনবাশ্টান্তাজবিশেষাঃ 1৮1 

অনুনযতি অবিজ্ঞায়েতি। হে বর্ধন শৌনক! পি পুরত্তেব, বালস্ত স্পপ্ডিতো মূর্স্তেব 

চ, মে গ্রঙ্গাং বুদ্ধি অবিজ্ঞাটৈ ত্বং গ্রীতিমান্ ভব 191 
কিমিতি। অগ্রার্থো জনঃবৎ বহরপি অপা্তম্ অযুকতং কারযযং কুর্্যাৎ, তত কিমাশচরযামূঅপিতু 

কিমপি নেত্যথ। ইতি হেতোঃ মাদুশো জনঃ পণ্ডিত! ভূক! ভবাদৃশানাং ভূতানীম়ুপবি লানুকুপাতে 

নক্রুধাতি। তেন চাঁহং তে হিতমুপদিশামোবেতি ভাব |১০ 
ভারতভাবদীপঃ 

্েচ্ছভেদাঃ ॥প। স পঞ্ডিতো যো মন্দোষান্ জানাতি ন তুম প্রজ।ং শবপাগতোধনিতোবং" 

রূপাঁং স তপপ্ডিতঃ। ব্রন] বর্ষণ । 1৯ ত্্ধব্রাঙ্ষণজাতিঃ কুপিতা৷ সতাসান্প্রতমযুক্তমপি কুর্ধাং 

অগ্র কিমান্চর্যাং ন কিমগীতার্থঃ| যত এবমতঃ প্রাজে| বুদ্ধিানিত্যেবংপ্রকারেণ পণ্িতে! 

বিবেকবান ভূ! তৃতানাং ভূতে নাঁপ্যতেকোপং ন কবোতি ॥১০। ন কেবলমকো এব 
শিট পা পি লাস 

পাপ কবাব নিমিত্ত হজ্জে অনবিকাবী লোকেৰা কোঁন প্রকাবেই ঙ্গলময় 

গবলোকে গমন কবিতে পাবে না ; তাহারা পুলিন্দ ও শববগণেব গ্তাষ নবকে যাই! 

অধিষ্টিত হয 1৮1 
মহর্ধি শৌনক! স্ুুপত্তিত যেমন মূর্খেব উপবে এবং পিতা যেমন পুত্রের উপরে 

সন্তুষ্ট হন, তেমন আপনিও আমা বুদ্ধিব পরিচয় না লইয়াই আমাৰ উপরে সন 
হউন? |৯1 

শৌনক বলিলেন-__সূর্খ যে বহুতব অনঙ্গত কার্ধ্য কবিয়া থাকে, তাহাতে 
আশ্চর্য্য কিআছে? সুতরাং, মাদৃশ ব্যক্তি পণ্ডিত হইয়া তোমার মত লোকের উপবে 
দুধ হন না8১০। 



পর্্বণি সপ্ডচত্বারিংশদধিকশততমোইধ্যাষঃ | ১৪২৩ 

ন চোঁপলভতে ভদ্রেং ন চ কাধ্যাণি পশ্যতি | 
নি্বিে। বা পরোক্ষো বা ধিকৃকৃতঃ সর্ববসাধুতু |১২| 
বিদিতং ভবতে! বীর্যযং মাহীত্ম্ং বেদ আগমে | 
কুরুঘেহ বখাশক্তি ব্রহ্মা! শরণমস্ত্র তে ॥১৩| 
তদ্ধৈ পাবত্রিকং তাত। ত্রাদ্ষণানামকুপ্যতাম্ | 
অথব! তপ্যসে পাপে ধর্দমেবানুপশ্য বৈ ১8 

জা ভাস সপ সপ সস  স শশী সি ৮ শি পাটি শট শী 

ভাবতকৌমুদী 
সর্ববিধমঙ্গললাভায় জ্ঞানমেবাশ্রয়ণীবমিত্যাহ গ্রজ্ঞেতি। মান্ষঃ প্রজ্ঞ। জ্ঞানমেব প্রাসাদ- 

সমান হ্বয়মখোচয: সন্, ছরবস্থাদর্শনাদিনা অন্ন জনান্ শৌচতে ; তথ| অদ্রিস্থঃ পর্ববতস্থো জনঃ, 

জনতীস্থান্ ভূমিস্থিতান্ জনানিব, প্রজ্রষা গ্রতিপতস্ততি সর্ববমবলোকয়তি ॥১১। 
ইখং প্রণংসনীয়ন্তোত্বর্ষমভিধায নিননীযন্তাপকর্ষমভিধ্তে নেতি। সর্ধপাধূযু ধিক্কতো 

নিন্িতো জন: নির্বিবধে! ব| 'াত্ুপন।নিমাপন্নো! বাঃ পরোক্ষ বা লজ্জয| সর্বেরষাং দর্শনাগোচবো! বা 
মন্, ভদ্রং মন্গলং ন চোপলততে, কাধ্যাণি আত্মকর্তব্যানি চ ন পশ্ততি। তেন ঢ ত্বং নিন্নাকাবণং 
গবিহবেত্যাশয়ঃ ॥১২॥ 

প্রণস্তোপদিশতি বিদিতমিতি | ভবতো| বীধ্যং মনা বিদ্রিতস্ঃ কিঞ্চ ভবতে। মাহাত্যামৌদার্্য্চ 

বেদ অহং বেগ্সি। তবমিবানীং বথাশান্তি ইহ আঁগমে শাস্ত্রোক্তে হিতোপদেশে আগ্রহং 
কুকতব, তথা তে তৰ ব্রহ্মা ব্রা্মণ এব শবণং সেবনাৎ বক্ষকোহিস্ত 0১৩॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

্রজ্ঞাফপমণি তু মহত্বমপ্যন্তীত/াহ গ্রঞ্জেতি |১১॥ ষঃ সাধুযু নির্বিধাত্বা বিবর্তঃ পবোগ্ত্টিদৃ- 
পথাদপেতক্তৈশ্চ বিক্কৃতত্ডেন প্রজ্ঞা ন চোপলভ্যতে, তাদৃশস্ত তদলাভেহান্য আশ্চধামপি ন 
কুবতে, অঃ সৎসঙ্গতং বিনা প্রজ্ঞা ছুর্ল ভৈবেত্যর্থ: ॥১২॥ বীর্ঝং ব্রাহ্মণশ্ডেতি শেষঃ। বেদে 

খখেদাদৌ। আগমে স্বার্থদ্যোতকে, অক্ষ! ব্রাহ্মণ: শবণং বক্ষিতা। যথাশান্ত শাস্তিমনতিক্রম্য 1১৩ 

মানুষ জ্ঞানবপ প্রাসাদে আঁবোহণ কবিযা নিজে শৌকেব অবিষষ হইয়। পবের 

ছববস্থা দেখিয়! শোক কবে এবং পর্ধবতস্থিত লোক যেমন ভূমিস্থিত সমস্ত লোককে 

দেখিতে পাবে, তেমন সেই জ্ঞানী মানুষ জ্ঞানের বলে সমস্তই দেখিতে সমর্থ হন ॥১১॥ 

যে লোক সাধুসমাজে ধিক্কাবের পান্র হয, সে লোক আত্মগ্লানি অনুভব কবিতে 

থাকে, অথবা দে লোকের অনৃণ্ হইযা যাঁধ। তাহাতে সে মঙ্গল লাভ কবে ন 

বিংবা বর্তব্যও বুঝিতে পাবে না ॥১২। 

বাজা | তোমাৰ শক্তি আমাব জানা আছে এবং আমি তোমাব মাহাত্্যও 

জানি;তুমি শান্তির অনুসবণ কবিষা শাস্ত্রের প্রতি আগ্রহ কব এবং ত্রাঙ্মাণগণ তোমার 

বক্ষক হউন ॥১৩॥ 

সপ পা টা 

2 



১৪২৪ মহাভারতে শান্তি 

জনমেজয় উবাঁচ। 
অনুতপ্যে চ পাঁপেন ন চ ধর্ম, বিলোপয়ে | 

ুভূষুং ভজমানচ গ্রীতিমান্ ভব শৌনক 11১৫॥ 
শৌনক উবাচ। 

ছিত্বা দস্তঞ্চ মানঞ্চ গ্রীতিমিচ্ছামি তে নৃপ !। 

সর্বভূতহিতে তিষ্ঠ ধর্মাঞ্ৈব প্রতিম্মর ॥১৬| 
ন ভয়ানন চ কার্পণ্যা্ন লোভাত্বামুপাহয়ে। 

তাং মে দৈবীং গিরং সত্যাং শুশু্ং ্রাক্মণৈঃ সহ ॥১৭ 
ভারতকৌমুদী 

্রাঙ্মণসেবায়াঃ ফলমাহ ভদিতি। অবুপ্যতাম্ অকোপনানাং ব্রা্গপানাম্ঃ তৎ সেবন 

পাবত্রিকং পরলোকে ম্গলজনকস্। ন্ পাপমন্তপ্রোধহং কথং পরা্মণান্ লেবিস্থ ইত্যাহ অথবেতি। . 

পাপে স্থিতে যদি তপ্যসে তা ধর্মামেব অনন্ত পর্ধ্যালোচয় 1১৪1 
অ্থিতি। পাঁপেন চান্তপ্যে ইত্যল্রীকবোমীতি ভাবঃ| তথাপি ধর্মঞ্চ ন বিলোঁপয়ে। 

বৃভূষুং নিশ্পীপং ভবিতুমিচ্ছুম। ভজমানং তবন্তং লেবমানঞ্চ, মাং গ্রতি গ্রীতিমান্ ভব 1৯৫| 

ছিত্বেতি। ছিত্ব! বিহাঁয়, দস্তং ব্যাজম্ 1১৬॥ 

নেতি। ভয়াৎ বাঁজতযা, কার্পন্যাৎ অন্ঞতয় সুতত্বাৎ, লোভাৎ দবিদ্রতয়া, উপাহয়ে ধর্ম" 

শ্রবণ|ষ আমন্ত্রয়ে। দৈবীং দেববাক্যতৃল্যাম্ [১৭] 

ভাবতভাবদীপঃ 

বং ্কতং তদবৈ পাবত্রিকমিত্যাধ্যাত্য যোজ্যম্ ১৪ বৃতৃষুং শ্রেয়োলিগ্মং মীং গ্রতীতি শেষ; 
1১৫1 সর্বভূতহিতং হিতরূপং ধর্ম তিষটন্তিষ্ঠ, হিতে ইতি সম্তমান্তপাঠি স্প্টার্থ; 1১৬ 

উপাহবক়ে শিস্তাং করোমীতার্থঃ॥১ টি॥১৭। শৌনকং পাপি পাপিষ্টসংগ্রহীতারং ধিগিতি জল্পতাং তাননাগৃতা 

বৎস! শাস্তম্বভাব ব্রাহ্মণগণেব সেবাই পারলৌকিক ধর্্ম। অথবা! তুমি যদি 
পাপে সন্তপ্ত হইতে থাক, তবে ধর্মই পর্যালোচনা কর? ॥১৪॥ 

জনমেজয বলিলেন-_“শুনকনন্দন! আমি পাঁপে অনুতপ্ত হইতেছি ইহ! সত্য, 
তথাপি ধন্ম লৌপ কবিতে চাহি না, নিপ্পাপ হইতে ইচ্ছা করি; তাই আপনার 
সেবা কবিতেছি, আপনি আমাব প্রতি সস্তষ্ট হউন” ॥১৫। 

শৌনক বলিলেন--রাজ।! আঁমি ছল ও অভিমান পবিত্যাগ করিয়া তোমার 

গ্রীতি ইচ্ছা কবি, তুমি ধর্মেব স্মবণ রাখিয়! সর্বরভূতের হিতসাধনে নিবত থাক ৪১৬ 
রাজা! ভয়, ছুর্্বলতা বা লোভবশতঃ আমি তোমাকে ডাকিতেছি না। তুমি 

ব্রান্মণগণে সহিত মিলিত হইয়া আমাৰ সেই দেববাক্যতুল্য সত্যবাক্য শ্রবণ 
কব ॥১৭। 



পর্ব্বণি সপ্তচত্বারিংশদ্ধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১৪২৫ 

সোঁহহং ন কেনচিচ্চার্থা ত্বাঞ্চ ধর্মমাহুপাহয়ে। 
ক্রোশতাং সর্বভূতানাং হাহা ধিথিতি জল্লতাম্ ॥১৮। 
বন্ধ্যন্তি মামধর্মজ্ঞং ত্যক্ষ্যন্তি সুহদো জনাঃ | 
তা বাচঃ হুহৃদঃ শ্রত্বা৷ সংস্বরিষ্যন্তি মে ভূশম্ ॥১৯।| 
কেচিদেব মহীপ্রাজ্ঞাঃ প্রতিজ্ঞান্তস্তি ততঃ | 
জানীহি মে কৃতং তাত ! ত্রাক্মণান্ প্রতি ভারত ! |২০॥ 
যথা তে মকুতে ক্ষেমং লভেরংস্ততথা কুরু। 
প্রতিজানীহি চাঁন্রোহং ্রান্মণানাং নরাধিপ ! ২১ 

পাস সপিস্পা সাপ উপ পাপা আসপাপা স্পা ৬ ৭ ৯ ৬ সপাসপিসসাসলসাএসসি সি 

সইতি। কেনচিদপি বস্তনা, অর্ধা তবাস্তিকে প্রার্থয়িতা, ধর্ম ধর্মোপদেশমভিপ্রেত্য। 
ক্রোশতাং নৈনমুপদিশেতি উ্চৈর্বদতাম্। হাহা! ধিক ব্রন্মমেনং বাজানঞ্চ প্রত্যুপদিণস্তমূ। 
অনাদবে যী ॥১৮] 

বহ্ষ্ন্তীতি। তবোপদেশায় গ্রবৃভং দৃ্টেতি তাবঃ | সংজবিত্বস্তি সম্তাপং প্রাপত্তত্তি 1১৯ 
কেচি্দিতি। তত্ত; মহুপদেশতত্বমূ। কৃতমুগ্তমস্ ব্রাহ্মণান্ গ্রতি ত্রান্ষণা'নামুপকাবায়ৈব ॥২০॥ 
সথেতি। তে ব্রাক্ষণাঃ। অদ্রে।হমনপকাবম্ ॥২১1 

ভারতভাবদীপঃ 
উপাহ্বষে ইত্যর্থ; ॥১৮--১৯॥ প্রতিজ্তান্তস্তি' মদভিপ্রায়ং কৃতমেব জানীহীতি ॥২০| তে 
ব্রাহ্মণাঃ মুতে মছ্গিমিভং, তে ত্বত্ঃ ॥২১-_২২॥ 

ইতি শাস্তিপর্ব্বণি ৈলবণ্ঠীয়ে ভারতভাঁবদীপে সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ |১৪৭॥ 

আমি তোমার নিকট কোন বস্তর প্রার্থী নহি। 'হায! ইন্দ্রোতসুনি একজন 
্রহ্মহত্যাকারী ক্ষত্রিয়কে ধর্মোপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইযাঁছেন। এই কথা বলিয়া 
সমস্ত লোকই উচ্চম্ববে আমাকে বারণ করিতেছে; আমি কিন্তু তাহার্দিগকে অগ্রাহ্য 
কবিয ধর্মোপদেশ দিবার জন্য তোমাকে ডাকিতেছি ॥১৮। 

ইহাতে আমার বন্ধুজনের আমাকে অধার্টিক বলিবেন এবং আমাকে ত্যাগ 

করিবেন, আর আমাব সেই সকল উপদেশবাক্য শুনিয়া অত্যন্ত সন্তপ্ত হইবেন।১৯1 

তবে কোন. কোন বিশেষ বুদ্ধিমান লোক আমার উপদেশেব তত্ব বুঝিতে 

পারিবেন। সে যাহা হউক, বৎস ভরতনন্দন ! তুমি জানিয়! রাখ যে, ব্রাহ্ণ- 

গণের উপকারের জন্যই আমাব এই উদ্ভম ॥২০॥ 

্রাহ্মণেবা! যাহাতে আমাব জন্য মঙ্গল লাভ করেন, তু'ম তাহা! কব। রাজা] তুমি 

প্রতিজ্ঞা কর যে, তুমি আর ব্রাহ্মণদের বিদ্রোহ কবিবে ন ॥২১॥। 

১৭৯ 



৯৪২৬ শহাভারতে শার্তি-. 

জনমেজয় উবাঁচ। 
নৈব বাচা ন মনসা পুনর্জাতু ন কর্ধণা | 
দ্রোগ্ধান্মি ব্রাহ্মণান্ বিপ্র ! চরণাবপি তে “্পৃশে ॥২২| 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহম্ত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্ব্বণি 
আপদ্র্মে ইন্দ্রোতজনমেজয়সংবাদে সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ|| ॥ * 

পাস আপস 

. অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | 

শৌনক উবাচ | 
তগ্গাতেহহং প্রবঙ্গ্যামি ধর্দমমাবৃভচেতসে । 
শ্রীমন্মহাঁবলস্তষটঃ স্বয়ং ধর্মমমব্ক্ষেসে |১| 
পুরস্তান্দারুণো! ভূত্ব! সুচিত্রতরমেৰ তৎ। 
অনুথৃহ্ঠাতি ভূতানি স্বেন বৃত্তেন পার্থিবঃ ॥২॥ 

স্পর্বীতাস ও স্পিন 
এ 

ভাবতকৌমুদী 
নেতি। দ্রোঞ্ধান্মি ক্রোধেনাপকরিষ্বামি |২২| 

ইতি মহামহোপাধ্যায ভাবতাচাধ-গ্ীহবিদাসসিদধন্তব দণভট্রাচাধ্যবিবচিতায়াং মহাভারত' 
টীকায়াং ভাব্তকৌমুদীসমাধ্যায়াং শাস্তিপর্রণি আপদবর্শে গ্চতবাবিংশদধিকশততমোধ্যায়:৭। 

তন্মাদিতি। তন্থাৎ ব্রাঙ্গণনামন্্র/হপ্রতিজ্ঞাকবণাঁৎ। অতএব আবৃতং পাঁপাচবণাঁৎ 
প্রত্যাগতং চেতো! যন্ত তশ্মৈ। শ্রীমান্ বাজযসম্পত্তিমান্। এতৎ সর্ব: ধন্মাবেক্ষণ, প্রতি গ্রকষ্ো 
হেতুঃ॥১। 

জনমেজয় বলিলেন-_ক্রান্গণ! আমি আপনাব চবণ স্পর্শ কৰিয়া প্রতিজ্ঞা 
করিতেছি যে, আমি আব কখনও বাক্য, মন ও কর্মদাবা ব্রাক্মণগণেব বিদ্রোহ 
কবিব নাঃ ॥২২॥। 

শৌনক বলিলেন__“রাঁজা! তুসি যখন এইবাপ গ্রতি্ঞা কবিলে, তখন তোমার 
চিত্ত পাপ হইতে ফিরিয়া! আসিযাছে বুঝিতেছি ; সুতরাং আমি তোমাৰ নিকট ধর্ম 
বলিব, তুমি সম্পত্ভিশালী, বলবান্ এবং জন্তষ্টচত্ত বলিয়৷ নিজেও ধর্মের পর্ধ্যালোচনা 
কৰিতে পারিবে ॥১॥ 

2:20 
ক" এিকপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়” বঙ্গ বর্ নি। 

৮ শাাাশীীশিশশী্ীপাপ 
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কৎন্সং নূনং স দূহতি ইতি লোকো ব্যবস্াতি। 
যত্র ত্বং তাদুশো ভূত্বা ধর্মমেবানুপশ্থসি ॥*॥ 
হিত্বা তু সুচিরং তক্ষ্যং ভোজ্যাংশ্চ তপ আস্থিতঃ| 

ইত্যেতদভিভূতানামন্ভুতং জনমেজয় 1 ॥8] 
যো দুল্লভে৷ ভবেদ্দাতা কুপণে। বা তপোধনঃ। 

অনাশ্চর্য্যং তদিত্যাহুর্নাতিদুরেণ বর্ততে ॥৫| 
এতদেব হি কার্পণ্যং সমগ্রমসমীক্ষিতম্। 
যচ্চেও সশীক্ষয়ৈব স্তাৎ ভবেভন্মিংস্ততো গুণঃ ॥৬| 

ভাবতকৌমুদী 
পুবস্তাদিতি। পার্থিবে! বাজা, স্বেন বৃতেন ভাবেন, যৎ পুর্তাৎ পূর্ববং দারুণে! ভূত্া, 

পরস্তাৎ ভূতানি লোক্ান্, মার্দবেনাম্গৃহ্াঁতি, তৎ সচিত্রতরমেব অত্যাশ্চ্যামেব একেনৈব 
মহাবৈষম্যাচবণাৎ 0২ 

বৃৎসমিতি। সু চিবং দাকশন্বভাবো রাজ! নূনং নিশ্চিভং বৃতঘ্নং সর্বমেব রাজ্যং দহতি ইতি 
লোকে ব্যবস্ততি অবধাবস়তি। যত্র বিষয়ে তং তাদুশো দারুণো ভূত্ব। ইদানীং মার্দিবেন ধর্দ- 
মেবানপশ্ঠসি পর্যালোচয়সি তং ুচিত্রতবমেবেতি সম্বন্ধ: ॥৩| 

হিত্বেতি। ভক্ষাং চর্ক্যমিক্ুপ্রভূতি, ভোজ্যান্ অস্নাদিপদার্থান। অভিভূতানাং পাপো- 
নাক্রান্তানাম্ ॥9॥ 

যইতি। দাত! কপণে! বায়কুঠিতো বা যো জনঃ, দুর্ল'ভস্তপোধনে। ভবেৎ তৎ অনাশ্চর্ম্ 
ইতি জ্ঞানিন আহুঃ| যেন হি তহুভয়ং ৬পসো নাঁতিদৃবেণ বর্ততে। অন্রার়মাশয়ঃ_তপো! নাঁম 
বৈধরেেশঃ, স চ দানে কার্পণ্যে ৯ কথঞিনিস্তি। অত্তয়োস্তপে। নাশ্চধ্যম্; কিন্ত দারণ্ত মার্দবং 
যহবৈষম্যাদা শ্চ্যমেবেতি 1৫॥ 

রাজ।। হ্বতাবতই যে প্রথমে তীক্ষু হইয়! পবে কোমলত! অবলম্বনপূরর্বক'লোকেব 
উপরে অনুগ্রহ করেন, তাহা অত্যন্ত আশ্চর্ধ্যই বটে ॥২। 

চিবকাল তীক্ষম্ঘভাব বাজা নিশ্চয়ই বাল্য প্রভৃতি সমস্তই দগ্ধ কবিয়া ফেলেন, এইঝপ 
মানুষের ধারণা! আছে; কিন্তু, তুমি ষে সেইবগ দাকণ হইয়া আবার এখন কোমলতা 
অবলম্বনপুর্বক ধর্শোবই পর্য্যালোচন! কবিতেছ, অহাও রিশেষ আশ্চর্যের বিষয় ॥৩। 

জনমেজয় ! তুমি যে অতি দীর্ঘকালের জন্য খান পেয় ত্যাগ করিয়া তস্য! 
অবলম্বন কবিয়াছ, ইহ! পাঁপাধিভূত লোকদিগের পক্ষে অদ্ভুত বটে 181 

জ্ঞানীরা বলেন-_দাতা বা কৃপণ লোক যে ছুলভ তপন্থী হন, তাহা আশ্চর্য্য 

নহে। কারণ, ভাহাবা তপস্তাব অনতিদূবেই থাকেন ॥৫1 



১৪২৮ মহাভারতে শান্তি 

যজ্জো দাঁনং দয়! বেদাঃ সত্যঞ্চ পৃথিবীপতে !। 
পঞ্চেতানি পবিভ্রাণি ষষ্ঠং ভুচরিতং তপঃ ॥৭| 
তদেব রাজ্ঞাং পরমং পবিত্রং জনমেজয় !। 
তেন সম্যগগৃহীতেন শ্রেয়াংসং ধর্মমাপ্নসি |৮| 
পুণ্যদেশীভিগমনং পবিভ্রং পরমং শ্মৃতমূ। 
অন্রাপ্যুদাহরস্তীমাং গাথাং গীতাং যযাতিন| 1৯| 
যো মর্ত্ঃ প্রতিপগ্েত আম়ুজাঁবিতমাত্মনঃ | 
যজ্ঞমেকান্ততঃ কৃত্বা তৎ সংন্থান্ত তপশ্চরেৎ ॥১০| 

ভারতকৌমুদী 
এতদিতি। যং কাঁধ্যাদৌ সমগ্রম্ অসনীক্ষিতম্ অপর্ধযালোচিত, এতৎ তদেব হি কার্পখাং 

দোষঃ। চেৎ বদি, সমীক্ষয়ৈব প্রাক পর্ধযালোচনযৈব কার্ধ্যমারৰং স্তাৎ, ততভ্তদা! তন্মিন্ কার্ধো, গুণ 
উৎকর্ষে৷ তবেৎ। অভঃ পর্থালোচনয়া তবান্ত তপস আ'রস্তাছুৎকর্ষ এব ভবেদিতি ভাঁবঃ ঃখা 

যজ্ঞ ইতি। বেদ! বেদাভ্যাদাঃ। যষ্ঠং পবিত্রমিতি সনবন্ধঃ 1৭1 
তদদিতি। তং ষড.বিধং পবিভ্রমূ। তেন ষড়বিধেন পবিত্রেণ, গৃহীতেন কৃতেন 1৮1 
পুখোতি। উদাহরস্তি মনীষিণঃ, গাথাং গানযোগ্যাং বাঁচম্1৯॥ 
যইতি। প্রতিপত্ভেত লিগ্গেত, আবুষে! ভীবিতং সভাঁম্। একান্ততঃ অতিশয়েন, সন 

বিহাঁয়॥১০। 

ভারতভাবদীপ; 
তন্মািতি। নমাীমান্বিগ্বাবানস্থি তক্মা ॥১-_-২৫ স ভবান্ তাদৃশস্তাপকঃ1৩। অভিভূতানীম- 

ধর্্ণেতি শেষঃ 181 নাস্তি হূ্লভং যন্ত সোহহ্্লভঃ সম্প্নঃ1৫। হদসনীক্ষিতং পৌর্বাপধ্যেণা- 
নাঁলোচিতম্, এতদেকং মমগ্রং কৃতসং কা্পণ্যং চেৎ কাধ্যসমীক্ষরৈব স্তাৎ তন্মিন্ কার্যে ততঃ 

প্রথমে যে সমস্ত পর্য্যালোচনা না করা হয়, তাহাই দোষ ; আর যদি সমস্ত 
পর্যযালোচন৷ করিয়া কার্ধ্যারস্ত কবা হয়, তাহা হইলে তাহা গুণ ॥৬ 

রাজা! বজ্ঞ, ঘান, দয়া, বেদাভ্যাস ও সত্য--এই পাঁচটা পবিত্র, আর সম্যক্ 
আচরিত তণস্তা। বষ্ঠ পবিত্র ॥৭1 

জনমেজয! রাজাদের পক্ষে সেই ছয়টাই পরম পবিত্র; সুতরাং তুমি সেই 
ছয়টার সম্যক অনুষ্ঠান কবিতে পারলে শ্রেষ্ঠ ধর্ম লাভ করিবে 1৮1 

পুণ্যদেশে গমন--পরম পবিভ্র। এই বিষয়েও পর্ডিভের! বযাঁতিকর্তৃক প্রচারিত 
এই গাথার উল্লেখ করিয়া থাকেন ।৯| 

যে মানুষ নিজের দীর্ঘজীবন কামনা করে, সে মানুষ অধিক পরিমাণে যজ্ঞ করিয়া 
তাহ! পরিত্যাগপূরর্বক তপস্যা করিবে ॥১| 
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পুণ্যনাহুঃ কুরুক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রাৎ সরম্বতীমৃ। 
সরত্বত্যাশ্চ তীর্থা'ন তীর্থেভ্যম্চ পৃথুদকমূ ॥১১ 
যত্রাবগাহা পীত্বা চ নৈনং শ্বো মরণং তপেৎ | 
মহাসরঃ পু্ষরাণি প্রভাসোভরমানসে ॥১২॥ 
কালোদকঞ্চ গন্তাসি লব্ধাযুজীবিতে পুনঃ । 
স্রম্বতীদৃষদত্যোঃ সঙ্গমে! মানসঃ সরঃ ॥১৩| 
খবাধ্যায়শীলঃ স্থানেষু সর্ব্েষেবমুপন্পুশেৎ। 
ত্যাগধর্্মং পবিত্রাণাং সন্যাসং মনুরত্রবীৎ ॥ ৪| 
অন্রাপুযুদাহ্রস্তীমা গাঁথাঃ সত্যবঙা। কৃতাঃ। 
যথা কুমারঃ সত্যে! বৈ নৈৰ পুণ্যো ন পাপকৃৎ ॥১৫॥ 

পপ: - ০৮ লা 

 ভাবতকৌমুদী 
পুণ্যমিতি। আহর্নীবিণ: তীর্থানি বাঁরাণন্াদীনি, পৃথুকং নাঁম সবঃ1১১। 
বত্রেতি। শ্বো৷ মরণম্ অকাশমৃত্যঃ | মহাঁসবো নাম কক্ধিতীর্ঘম্1১২। 
কালেতি। কালে|দকং নম তীর্ঘধ্, লব্ধ! লপ্প্যসে। মানস ইতি পুংস্মার্যম্॥১৩। 
স্বেতি। হ্াধ্যায়ণীলো৷ বেবপাঠনিবতঃ | উপন্পৃেত নায়াৎ। মন্ঃ পবিত্রাণাং মধ্যে ত্যাগধর্ুং 

সর্বত্যাগিরপং মন্যাসমেব প্রধানমন্রবীৎ ॥১৪॥ 
অত্রেতি। সত্যবতা তদাঁখ্যেন কেনচিৎ সাধুনা | কুমাবো বাঁদকঃ, সত্যঃ সর্বদা সত্যপবায়ণঃ, 

তথা নৈব পুণ্য নৈব পুণ্য্কৎ নবা! পাপরৃৎ চ ভবতি, তথা সাধূর্ভবেদিতি শেষঃ 1১৫। 

ভাবতভাবদীপঃ 
সমীক্ষাতে। গুণঃ স্ত/ৎ ॥৬| সমীক্ষামেবাহ-্যজ্ঞ ইতি 7৭ একাম্তিতোহতিষত্বেন4১০। তপ 

এবাহ--পুণ্যমিতি ॥১১--১২। মানস ইতি পুংঘবমার্যম ১৩ পবিত্রাণাং গাবনানাং মধো 
তআগধর্শে! দানাত্মকে! ধর্ম: পবিব্রতরঃ জঙগাসং তু পবং ধর্মং ততোংপ্যধিকং মন্্রব্রবীৎ |১৪1 

পণ্ডিতের বলেন- কুকক্ষেত্র ক্র পবিত্র, কুকক্ষেত্র অপেক্ষা! সবন্বতী পবিত্র, সরস্বতী 

অপেক্ষা কাশী প্রভৃতি তীর্থ পবিত্র এবং কানীপ্রভৃতি তীর্থ হইতে আবাব পুুকতীর্ঘ 
পবিত্র ॥১১। 

মানুষ যে সকল তীর্থে অবগাহন ও জলপান কবিযা অকাল মৃত্যুব সন্তাপ ভোগ 

করে না। 'মহাসব, ুঁকব, প্রভাস ও উত্তরমানস এইগুলিও প্রধান তীর্থ 1১২॥ 

রাজা | তুমি কালোদকতীর্থেও যাইবে, তাহাতে ' দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে 

গারিবে। সবন্বতী ও দৃষদ্বতী নদীব সঙ্গমই মাঁনসসবোবব ১৩ 
এই সকল স্থানে বেদপ।ঠে নিরত থাঁকিয! স্নান কবিবে। মনত বলিযাছেন__ 

পবিত্রের' মধ্যে সর্ধবত্যাগবণ সন্ন্যাসই পরম পবিত্র 1১৪1 



১৪৩০৩ মহাভারতে শান্তি... 

নহান্তি সর্ধবভূতেয়ু হুঃখমন্মিন্ কৃতঃ সুখমূ। 

এবং প্রকৃতিভূতানাং সর্বসংস্গর্যায়িনাম্ ॥১৬| 

ত্যজতাং জীবিতং শ্রেয়া নিবৃতে পুণ্যপাতকে। 

যত্েব রাজ্ঞো জ্যায়িষ্টং কার্ধ্যাণাং তদ্ত্রবীমি তে ॥১৭॥ 
বলেন সংবিভাগৈশ্চ জয় স্বর্গং জনেশ্বর !। | 
যট্তৈব বলমোজশ্চ স ধর্মস্ত প্রভূর্নরঃ 1১৮ 

শনি লিসতা পপ লিলি আপীল শশাতা্ত পীর তীীনী লী পীলীতী  ্লা স্পীলাপলী্পিল পপি শা শপ পরিপলীপীপাতী- 

নেতি। অস্থিন্ গতি, সর্বভূতেষু ছুঃখং নহি নৈব অস্ভি, কুতঃ সুখ, স্থাতুম্ছতি, সর্বাতৃতানা- 

মেব্রক্বরপত্থাৎ *পর্বং খনন, দ্ধ ইতি শ্রতেঃ "অসঙে! হয়ং পুরুষ: ইতি শ্রতেশ্চ। তি 

নিয়তমন্ুভূরমানে সুখহুঃথে কেঘামিত্যাহ এবমিতি। সর্বেষাং পুত্রকলআাদীনাং সংসরগং যানি 

গ্রাবস্তী ত তেষাম্ গরকৃতিভূতানাং গ্রধানবিকারয়পাণাং বৃদ্ধাদীনামেদ, এবং সুখং গথধাসতি। 
তথা চ নিগুে রহ্মণি নুখহ্ঃখসতা সর্বখৈবালীকা, যন্ত, পুত্রকলত্রাদীনাং সংযোগে সুখম্চ বিয়োগ 

চ ছুংখ, ছত্য়তে, তত্রিগুণাত্মকপ্রধানবিককৃতিভূত বৃদ্ধেবেং তয়োঃ তৃবজ:কারধাত্বাদিতি ভাব; 7১৬। 

- নঙ্থ পুণ্যপাঁপয়োরভাবে কিং ফলমিত্যাহ তাত্তাঁমিতি। পুখাপাতকে তত্ব 'নোদরেন 

নিবৃত্ে সতি, জীবিতং ত্যঙতাং জনানাং শ্রেযোমুক্তিবেধ ভবতি, পুথাপাপরূপবদ্ধকাভাবাং। 

বিষয়ান্তরমাহ যদিতি | রাজ্স্ত কাঁধ্যাণাং মধ্যে যদেব জ্যারি্ঠং শ্রেঠং তৎ তে ব্রবীমি 1১৭ 

বগেনেতি | বলেন চিতৌদার্ধেণ, লংবিভাগৈঃ সম্যক্বিভজ্য দানৈশ্চ। গ্রতুন্বোমী। 

ধর্মন্বামিন; দ্বগর্জয়ঃ হুকর এবেতি ভাবঃ1১৮| 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
কুমাবো বালঃ, সত্যো। বাগবেষশল্ততবাৎ, তথা তিষ্ঠেদিতার্থ: 1১৫] নহীতি সার্দঃ| হুখং হখং 
চোভরমপি কমিতমিতার্ঘ। গ্রকৃতির্র্ষ, তভুভানাং বন্ষত্রূপা শাঁং সর্বধাণি যানি সংসর্গরপানি 

পাগানি বাস্তি তব আবিস্তকদ্দমা ত্রা্,তখাদিভাজামিত্যর্থ) 1১৬--১৭| বলেন ধৈ্যেণ, 

এবিষয়েও পণ্ডিতের! সতাবানের কৃত এই গাথাগুলির উল্লেখ কবিয়! থাকেন__ 

বালক যেমন সত্যপরায়ণ হয়, অথচ পুণ্যও কবে না, পাপও করে না; সাধুও 
সেইবণ হইবেন ॥১৫। 

এই জগতে সকল গ্রাণীবই স্ুঃখ বা ছাখ নাই; কিন্ত পু ও কলতরপ্রভৃতির 
সংসর্সপ্রাপ্ত প্রকৃতির বিকারবুদ্ধিবই সুখ ও ছুঃখ বহিয়াছে 1১৬1 

রাজা! পুণা ও পাপ একেবাবে নিবৃত্তি পাইলে পব বাহার প্রাখত্যাগ করেন, 

তীন্থাদের মুক্তি হয়। সে যাহ! হউক, বাজাব কার্ধ্যের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহা আমি 
তোমার নিকট বলিতেছি 7১৭া 

নরনাথ! মনের উদারতা ও উপযুক্ত পাত্রে দান করিয়া তুমি স্বর্গ জয় কর। 

ধাহার মনের বল ও তেজ আছে, সেই মানুষই ধর্মের অধিপতি 1১৮। 



পর্ব অঠত্বারিংশদধিকগততমোহধ্যায়ঃ | ১৪৩১ 

রাহ্মপার্থ নুখার্থং হি তং পাহি বন্ুধাং নৃপ !| 
যখৈবৈতান্ পুরাক্ষেপ্ণীস্তখৈবৈতান্ প্রসাঁদয় |১৯। 
অপি ধিকৃক্রিয়মাণোহপি ত্যজ্যমানোহপ্যনেকধা | 
আত্মনে দর্শনাঘিপ্রান্ন হস্তাম্মীতি মার্গয়। 

ঘটমানঃ স্বকার্য্েযু কুরু নিঃশ্রেয়ণং পরম ॥২০| 
হিমাগ্িঘোরসদৃশো রাজা তবতি কণ্চন। 
লাঙ্গলাশনিকল্লে। ব! ভবেদগ্ঃ পরন্তপ ! ॥২১॥ 

ন বিশেষেণ গন্তব্যমবিচ্ছিম্নেন বা পুনঃ। 

_____ নজাতু নাহমন্মীতি ুপ্রদকমসাধুয ॥২২| 
ভারতকৌমুদী' 

ব্া্মণেতি। ত্রাষগার্থ ত্রা্মণানাং জুথার্ঘদ অগ্ঠাসাং গ্রঙানাং দুখার্ঘ। এতান্ ভ্া্ণান্ 
অক্ষেপ্দী: নিন্দিতবান্ ॥১৯| 

অগীতি। প্রথমোইপিশব্ঃ সমুচ্চয়ে। অনেকধ| বিপ্রৈর্ধিকৃক্রিযমাণোধপি তাজামগনো- 
ইপি চ, আত্মনে! দর্শনাৎ ইদানীন্তননিজাবস্থাবিলোকনাৎ বিপ্রানস হস্তাশ্মি ইতি মাঘ মনোবৃত্ি- 
মন্িষ্য গ্রতিজানীহীত্যর্থ: ৷ ্বকার্ধোযু বাঞ্জব্যাপারেযু ঘটমানঃ গ্রসজন্ পরং নিংশ্রেম়সম্ আত্মনো 
মঙলং কুক | বটপাদঃ শ্লেকঃ ॥২০॥ 

হিমেতি। হে পরস্তপ| বশ্চন রাজা! হিমসদৃশঃ দীতলঃ, অগ্নিসদৃশস্তীক্ষঃ। ঘোবো যমঃ 
তৎসদৃশঃ হুঙ্ষ'বচাঁরকণ্ঠ ভবতি। অন্তশ্চ বাজ! লার্খলকন্পঃ পরোৎপাটক: অশনিকলো বা 

দৃচগ্রহাবকো ভবেৎ। অবস্থা বিশেষেষু এতৎ দর্বসূপো ভবেতি ভাব:॥২১। 

ভাবতভাবদীপঃ 

বিভাগৈর্দানৈহ ওজ ইন্জিয়পটিবম্ ॥১৮--১৯॥ বিক্রমমাণঃ কর্মমণি শানচ নীচৈঃ ক্রিয়মাণ 

ইত্য্ঘঃ| ত্যজমাঁনে! দুবীক্রিমাণ:, আত্মনে! দর্শনাদাত্পম্যেন মা্গধ নিশ্চিচ ২০ হিমবৎ 

তন অধিবৎ কর হোত বমতােগমোববিচারকঃ) লাদশবমদোস-লনপর+ সপন 
রাজা! তুমি ত্রা্ষণগণের ও অন্যান্য প্রজাদেব সুখে জন্যই পৃথিবী পালন 

কর এবং পুরে যেমন ব্রাম্মপগণেব নিন্দা! কবিতে, এখন তেমনই তীহাদিগকে পর্ন 

্ আদণেব। নানাপ্রকাবে ধিন্কাব দিলেও কিংবা ত্যাগ করিলেও নিজের এই ছুরবস্থা 

দেখিয়া “আব ব্রদ্মহত্যা। করিব না” এইবপ প্রতিজ্ঞা কৰ এবং রাকা প্রবৃত্ত 
থাকিয়া পরম মঙ্গল সাধন কব ॥২০॥ 

শক্রসন্তাপক নবনাথ! কোন রাজা হিমের ন্তাষ শীতল, অগ্নিব স্থায় তীক্ষ 

এবং যমের স্থায় সুক্ষ বিচারক হন; আবাব অপর রাজ! লাঙ্গলেব তুল্য পরের 

উৎপাঁটক এবং বজেব তুল্য দৃঢগ্রহাবী হইয! থাকেন।২১৫ 

স্পা 
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বিকর্মণা তপ্যমানঃ পাপাদ্িপরিমুচ্যতে | 

নৈতৎ কার্ধ্যং পুনরিতি দ্বিতীয়াৎ পরিমুচ্যতে ॥১৬| 
চরিষ্ে ধর্মমেবেতি তৃতীয়াৎ পরিমুচ্যতে । 

:_ শুচিস্তীর্ঘান্যনুচরন্ বহত্বাৎ পরিমুচ্যতে ২৪] 
কল্যাণমনুকর্তব্যং পুরুষেণ বুভৃষত| | 
যে হৃগন্ধীনি সেবস্তে তথা গন্ধা ভবন্তি তে ॥২৫| 

শসা দাস লা পপ পি ৯ রাস ৯ উপ ৯ পি পি পি তি ৯ শি ৯ পি পি সা পা পি পপ এসসি 

ভাবতকৌমুদী 
নেতি। অহং জাতু কদাচিদপি অনধুরনান্নীতি মত্বা অসাধুষু বিশেষেণ ন গন্তব্যমূ, অবিচ্ছিনেন 

অনবরতভাঁবেন বা পুন্ন গন্তব্য, অপি চ স্বপ্রস্তং দৃঢাসক্তং যথ। শ্তাৎ তথ] ন গন্তবাম্ ॥২২ 

বীতি। বিকর্শণ| সব্কত্কৃতেন পাপকম্শণ! তপ্যমানঃ সন্, তম্মাৎ পাঁপাৎ বিপবিমুচাতে। 

এতৎ পাঁপং পুর্ন কার্ধ্যম্ ইতি প্রতিজ্ঞা দ্বিতীয়া দ্বিতীয়বারককতাৎ পাপাৎ পরিমুচ্যতে। এতৎ 
সর্ধং ক্ষুদ্রপাপপবম্ ॥২৩। 

চবিষ্য ইতি। ধর্শং চরিষ্য এবেতি মত তৃতীয়াৎ তৃতীয়বাঁরককতাৎ পাঁপাৎ পবিমুচ্যতে। কি 

শুচিঃ পবিভ্রঃ সন্ তীর্ানতছ-বন্ পর্ধাটন্ বহুত্বাৎ পাঁপানাং বাহুল্যাৎ পবিমুচ্যতে ॥২৪| 
কল্যাণমিতি। কল্যাণং মঙ্গলকবং ধর্থ্যং কর্মা। বুভূষতা নুখীভবিভূমিচ্ছতা ॥২৫| 

ভাবতভাবদীপঃ 
ব্দাকম্মিকপাঁতো! দুষ্টেযু। ২১ অসাধুষু হুপ্রসক্তং শ্রীতিবিশেষেণ বিদ্বত্বাদিন! হেতুনা অবিচ্ছিন্নেন 
সামাস্েন াণত্বাদিনা ধর্ষণ ব| ন গন্তব)ং ন প্রাপ্তব্ম্, কেনাপি হেতুনা খলেযু সঙগো ন কর্তব্য 
ইতার্থঃ। তত্র হেতুধাহ-_নেতি। জাতু কদাচিৎ অহং নাম্মীতি নাগিত্বম্ীত্যেব মত্বেতি শেষঃ| 
স্বনাশাখিখবসঙ্গং ন কৃ্যাদিতি ভাবঃ ॥২২॥ বিকন্মণেতি। সকৃত্রুৃতাৎ পাঁপাৎ পশ্চাতাপমান্রেণ 

_সুচযতে ।ঘিরারৃভাঁৎ পুনরন কবিস্যামীতি নিয়মগ্রহণমাত্রেণ । তিরাবৃতাৎ যংকিকিনবর্া্বীকাঁবমাত্রেণ ] 

আমি কখনও অসাধু নহি? ইহা মনে করিয়া বাজ। অসাধু লোকদিগেব সঙ্গে 

বিশেষভাবে সংসর্গ কবিবেন না, কিংবা অবিচ্ছিন্নভাঁবে সংস্রব কুরিবেন নাঃ অথবা 

দৃঢ়ভাবে মিলিত হইবেন না ॥২২॥ 
একবার পাপ কবিয়া অনুতপ্ত হইলে, সে পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং 

“এ পাপ আব কবিব নাঃ ইহা। ভাবিয়া দ্বিতীয়বাবকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইতে 
পাবে ॥২৩। 

“অবশ্যই ধর্ম্মাচবণ কবিব” ইহা মনে করিয়া তৃতীয়বারকৃত পাপ হইতে মুক্তি 
লাভ কবে, আব পবিত্র হইয। তীর্থ পর্যটন কবিতে থাকিয়। বহু পাপ হইতে মুক্তি 
পাইতে পাবে ॥২৪॥ 

মানুষ সুখী হইবাব ইচ্ছা করিয়া মঙ্গলজনক ধর্ণ্নকার্ধ্য কবিবে। দেখ, যাহাবা 
সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার কবে, তাহাবা সৌগন্ধ্যময় হইয়। থাকে ॥২৫ 



পর্ববণি অইচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৪৩৩ 

যে দুর্্ধীনি সেবস্তে তথাগন্ধা ভবন্তি তে। 

তপশ্তর্য্যাপরঃ স্ঘঃ পাপাছিপরিমুচ্যতে ॥২৬। 
সংবৎসরঘুপাস্তাগ্িমভিশস্তঃ প্রযুচ্যতে। 

ত্রীণি বর্ষা পাস্তাসিং ভ্রণহা বিপ্রমুচ্যতে ॥২৭| 
মহাসরঃ পুষ্রাণি প্রভাসোত্তরমানসে। 
অভ্যেত্য যোজনশতং ভ্রেণহা বিপ্রযুচ্যতে ॥২৮। 
যাবত প্রাণিনো হম্তাভজ্জাতীয়াংস্ত তাবতঃ | 
প্রমীয়মাণানুন্মোচ্য প্রাণিহা বিপ্রযুচ্যতে 1২৯॥ 
অপি চাপ্ল্, নিম্জ্জেত জপংস্তিরঘমর্ষশমৃ। , 

বথাশ্বমেধাবভূথস্তথ! তন্মনুরব্রবীৎ ॥৩০॥ 
তাকী সলিল 

যইতি। এবং পাঁপসেবনেন ছুঃখভাজে| তবস্ত্ীতি ভাঁঃ॥২৬| 

সংবংমবমিতি। অগ্রিমুপান্ত অগ্নিহোত্রার্দিবিখীনেন, অভিশস্তঃ পাপেনাভিভূতঃখ২৭ 

মহেতি। যোঁজনশতমতিক্রমোতি শেষ: ॥২৮। 
বাঁবত ইতি। প্রমীয়মাণান্ জনাদ গ্রিবমাণান্, উন্মোচ্য উদ্ত্য ২৯ 
অগগীতি। অধরর্ধণম্ “ধতঞ্চ সত্যঘণতিত্যাৎ” ইত্যাদিকং পাঁপনীশকং মন্তরমূ। অঙ্বমেধাঁবভূথঃ 

অশ্বমেধ্যাগস্মাপ্তিনীতঃ ॥৩০। রঃ 

আর যাহাব। ছূর্ননধ দ্রব্য ব্যবহাঁৰ কবে, তাহাব| দুর্গন্ধময় হয। যে মান্তুষ তপস্ায 

প্রবৃত্ত হয, সে সগ্যই পাপ হইতে মুক্তি লাভ কবে ॥২৬ 
"মানুষ পাঁপে আক্রান্ত হইয়া একবৎসব পর্যাস্ত অগ্নিব উপাসনা কবিযা সে পাপ 

হইতে যুক্ত হয় এবং ভ্রণহত্যাকাঁবী তিনবৎসব যাঁবং অগ্নিব উপাঁসন! কবিযা সেই 
পাঁপ হইতে মুক্তিলাভ কবে ।২৭॥ 

কিংবা ভ্রণহত্যাকাবী লোক শতযোজন পথ অতিক্রম কবিয়া মহাঁসব, পুফব, 

প্রভাম ও উত্তবমাঁনসতীর্ঘে যাইযা সেই ভ্ণহত্যাব পাপ হইতে মুক্তি লীভ কবিতে 

পাবে ॥২৮। 

মানুষ যতগুলি প্রীণিবধ করিবে, সেই জাতীয় ততগুলি প্রাণীকে মৃত্যু হইতে 

বক্ষ! কবিয়! সেই পাঁপ হইতে মুক্ত হয় ॥২৯/ 
মনু বলিয়াছেন--“মান্ুষ পাপ কবি! তিনবাঁব অধমর্ষণ সৃক্ত জপ কবিয। জলে 

নিমগ্ন হইবে , তাহা হইলে সে অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপ্তিব পৰে গান কবিলে যেমন 

পাপ মুক্ত হয়, তেমন পাপমুক্ত হইবে? 1৩০1 

১৮০ 
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তৎ ক্ষিপ্রং নুদতে পাপং সগকারং লভতে তথা । 

অপি চৈনং প্রসীদস্তি ভূতাঁনি জড়মুকবৎ ॥৩১॥ 

রৃহস্পতিং দেবগুরুং সুরানুরাঃ সর্বে সমেত্যাভ্যনুযুজ্য রাজন্ !| 
ধর্ম্যং ফলং বেত ফলং মহর্ধে ! তখৈৰ তন্মিম্নরকে পারলোক্যে ॥৬২। 
উভে তু যস্ত সদূশে ভবেতা।ং কিংস্থিতয়োস্তত্র জয়োহথ ন স্যাৎ। 

আচক্ষ। নঃ পুণ্যফলং মহর্ষে ! কথং পাপং নুদতে ধর্ম্বশীলঃ ॥৩৩। 
বৃহস্পৃতিরুবাচ । 

কৃত্বা পাঁপং পূর্বামবুদ্িপূর্ববং পুণ্যানি চেৎ কুরুতে বুদ্ধিপুর্ববম্। 

সতৎ পাপং নুদূতে তে পুণ্যশীলো বাসে যথা মলিনং ্ষারযুক্যা ॥৩৪| 

তদিতি। তং তাদুশনিমজ্জনং কর্ছ, মুদতে ক্ষপধতি, সংকাবং লৌকসমাজে সমাঁদবম্। এনং 

লক্গ্ীকৃত্য ॥৩১॥ 

বৃহম্পতিমিতি। অভ্যনুযুয স্পৃ্ট 1 তত্রাতিষ্ঠিতি শেষ । বেখ জীনাঁসি। নবকে 
তজ্জপফলমিত্যর্থঃ॥৩২॥ 

উভে ইতি। উভে পুণ্যপাপে। তযৌঃ পুণ্যপাঁপয়োঃ, জয়ো৷ জ্ঞানাগিন। দাহঃ | হদতে 
ক্ষপয়তি ॥৩৩। 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
বহুৰৃত্থেতি তরভঃস্তাত তী্নদিন। মুচাত ইতি শ্লোকদবার্ঘঃ ॥২৩_২৮। যাবত ইতি প্রাৃতোপ- 
যোঁগি ॥২৯। অধমর্ষণমূতং চ সত্যং চেতি খক্ত্রষম্ ॥৩০--৩১॥ অনুযুজ্যাত্যাদবপূর্্বকমুপেতা- 

পৃচ্ছন্িতি শেষ; ৷ ধর্ম্যং ধর্োত্তবং ফলং মুরূপং বেখ জানীষে, তথ। নবকে ফলং ছুঃখং তরপি 
বেখ।৩২| বন্ত যোগিন উভে অপি সুখতঃখে সদৃশে বন্ত চ তরোর্থ যৌস্লো! জযৌহস্তি উত ন 
সামান্ঠাীভাবেঘপি কিং পুণাস্ত ফলং কথং দানপুণ্যেন পাপং হুদতি তদাচক্ষেতি ঘয়োঃ স্ন্ধঃ 1৩৩ 

সেই ভাবে নিমগ্ন হইলে সত্্বই পাঁপ নষ্ট হয় এবং সেই ব্যক্তি লোৌকসমাজে 
সমাদব লাভ কবেন, আব সমস্ত লোকই জড় ও মূকেব ন্যায় তাহাব উপবে প্রসন্ন 
হয় ॥৩১। 

বাজা! একদা সমস্ত দেবতা ও অস্তুর দেবগুক বৃহস্পতির নিকট যাইয। 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন--“মহযি! আপনি ধর্মে ফল ও পাঁপেব ফল উভয়ই, 
জানেন 1৩২॥ 

মহবি ! যাহাৰ পুণ্য ও পাপ ছুই সমান হয়, তাহার কি সেই ছুইটীবই ক্ষয় হয় 
না? এবং আপনি আমাঁদেব নিকট বলুন, পুণ্যেব ফল কি? এবং ধার্মিক লোক 
কি কৰিয়াই বা পাঁপক্ষষ কবেন ? 1৩৩ 



পর্বণি অষটচত্বারিংশদধিকশততমৌহধ্যায়ঃ ১৪৩৫ 

পাঁপং কৃত্বাভিমন্তেত নাহমন্ত্ীতি পুরুষঃ | 
তচ্চিকীর্যতি কল্যাণং শ্রদ্ধানোইনসুয়কঃ 0৩৫। - 
ছিদ্রোণি বিৰৃতান্যেব সাধূনীং চাঁরুণৌতি যঃ। 
ষঃ পাপং পুরুষঃ কৃত্বা কল্যাণমভিপদ্াতে ॥৩৬| 
বথাদিত্যঃ প্রাতিরুদ্ংস্তমঃ সর্ববং ব্যপোহতি। 
কল্যাণমাচরেনেবং সর্বপাঁপং ব্যপোহতি ॥৩৭| 

ভীম উবাচ। 
এবমুক। তু রাজানমিজ্দ্রোতো৷ জনমেজয়মূ। 
যাজয়ামাস বিধিবৎ বাজিমেধেন শৌনক ॥৩৮ 

ভাঁবতকৌমুদী 
কৃতধেতি । অনৃদধিপর্বমিত্য।নন বুদিপূর্বকপাঁপকবণে ভৌগং বিনা! তং ক্ষবৌন ভব্তীতি শচিতমূ। 

ক্ষাবস্ত যুক্ত যোগেন ॥28॥ 

পাপমিতি। পূব পাঁপং কৃত্ধাপি অহং পাপী নানি ইতি যতিমনেত, তৎ তা শ্রদধানঃ 

শান বিশ্বসন্, অনুয়কঃ পবদৌধাবিষাঁবঃ বহিতশ্চ সন্ঃ কণ্য।পং কলাযণজন্কং পুণ্যমূ, চিকীর্যতি 

কর্তমিতীব। অবু্িপূর্বকপাপকবণে ততমপাভাবে শান্ানৌ বিশ্বসাৎ অন্যাত্যাগীদেব 

চ মিপ্পাপে! ভবতীতি ভা; ॥৩৫| 

ছিদ্রাণীতি। ফ: পুকষঃ সাধনা বিবৃতানি প্রকাপিতানি ছিতরাণি দুর্পাদি আব্ণৌতি 

নৌঁকপমাঁজে ন গ্রকটযতি) বশ্চ পুকষ: গাঁপং কৃত! কণ্যাণং তীখাবগাহনাদিকমূ, অভিপঘ্তে 

অন্ৃতিষ্ঠতি, তাব্ভাঁবপি নিষ্পাঁপাবিতি শেষ ॥৩৬ 

যথেতি। উদ্ভন্ উদ্যমীনঃ, তমঃ অন্ধকাঁবম্ঃ ব্যপোহতি নাশষতি 1৩৭ 

এমিভি। ইন্োতো নামল মুনি । শৌনক নব 1০৮ 
ধার্মিক মানুষ পূর্বের ন! জানিযা! পাঁপ কবিয়া যদি জানপূর্র্বক পুণ্য করেন, 

তাহা হইলে বন্ত্র যেমন ক্ষাবসংযোগে মলিনতা ত্যাগ কবে, তিনিও তেমনই সেই 

পুণ্যেব বলে পাঁপক্ষষ কৰিতে পাবেন ॥৩৪॥ 

মানুষ পাঁপ কবিয়াও যদি মনে কবে যে, আমি পাগী হই নাই, তাঁহা হইলে সে 

াধ্সে বিশ্বানী থাকিয়। এবং অন্যাশৃন্ট হইয়া হেন পুণ্যুই কবিবাব ইচ্ছা 
কবে 1৩৫1 

সাধুগণেব ছিদ্র প্রকাশ পাই লে, ধিনি তাহা আবৃত বাধেন এবং যিনি পাপ 

কবিষা পুণ্কার্্য কবেন, তাহাবা উতযেই পাঁপশুস্ত হন।৩৬ 

প্রভাতকালে নূর্ধ্য উদিত হইয়া যেমন সমস্ত অন্ধকার নষ্ট কবেন, তেমন মানুষ 

রদকার্ধ্য কৰিতে থাকিযা সমস্ত পাঁপ নষ্ট কৰে 1৩৭ 



১৪৩৬ মহাভারতে শান্তি 

ততঃ স রাজা ব্যপনীতকল্মষঃ শ্রেয়োরুতঃ প্রস্বলিতাগ্নিরূপবান্। 

বিবেশ রাজ্য ব্বমমিত্রকর্ষণো। যথা দিবং পূর্ণবপুনিশীকরঃ ॥৩৯॥ 

ইতি প্রীমহাভারতে শতসাহক্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শীস্তিপর্ক্বণি 

আপদ্ার্ত্নে ইন্দ্রোতজনমেজয়সংবাদে অফচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০। * 

উনপঞ্চাশদধিকশততমৌোহধ্যায়ঃ। 
ওক 

. যুধিষ্ঠির উবাঁচ। 
কচ্চিৎ পিতাঁমহেনাসীচ্ছ্ তং বা! দূটমেব চ। 
বশ্চিন্মর্ত্যো স্বুতো৷ রাজন্! পুনরুজ্জীবিতোহভবৎ ॥১| 

পপ পাপা পাপা পশলা 

ভাবতকৌমুদী 
তত ইতি । ব্যপনীতকলষ ক্ষপ্তিপাঁপঃ, শ্রেযোঁবুতো! মঙ্গল ক্তঃ | অমিত্রকর্ষণ? পত্রহস্তা ॥৩৯| 

ইতি মহামহোপাধ্যাব-ভাবতাচার্যয-শ্রীহবিদাসসিনধান্তবাগীশভট্টাচাঁধ্যবিবচিতাধাঁং মহাঁভাবত- 
টকাঁধাং ভাবতকৌমুদীসমাখ্যা াঁ শস্তিপর্ববণি অ্টচত্থাবিংশদধিকণততমৌহ্ধ্যারঃ ॥গ। 

কচ্ছিদ্িতি। মর্ভে মীন্ঘঘঃ হে বাঁজন্। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ 11১1 

ভাবতভাবদীপঃ 
অবুদধিপূর্র্বমিত-স্ত প্রশ্ন্তোত্ববমাহ-__্ৃত্বেতি ॥৩৪॥ পাঁপমিতি । কর্তৃত্বাভিমানশূন্ঠঃ পাপং কুর্ধন্নপি 
ন কবোতে,বেত্যর্ধস্তা্থঃ ॥৩৫॥ আঁবুণোতি পিধত্রে, স কলাণং চিকীর্ষতীতি সন্ধঃ ॥৩৬-_৩৯॥ 

ইতি নৈলকম্ঠীষে ভাঁবতভাবদীপে আপদ্বর্শে অষ্টচত্বাবিংশদবিকশততমোহধাব £0১৪৮| 
ভীদ্ধ বলিলেন--"শুনকনন্দন ইন্দ্রোতমুনি এইবপ বলিয়া রাজ! জনমেজয়কে 

যথ/বিধানে অশ্বমেধবজ্ঞ কবাইলেন 1৩৮| 

তাহাঁৰ পৰ শত্রহস্তা জনম্জেয়বাজা৷ পাঁপশূত্য, মঙ্গলান্বিত ও প্রজ্জলিত অগ্নিৰ 
হ্যায় তেজন্বী হইয়! পূর্ণচন্জর যেমন আকাশে উদিত হন, সেইবপ যাইয়া নিজবাজ্যে 
উদ্দিত লইলেন” ॥৩৯॥ 

রিল কোন মানুষ মবিয়া আবাব বাঁচি 
রি ইহা আপনি শুনিয়াছেন বা দেখিয়াছেন কি!” ॥১॥ 

«  দবিপ্ধশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ বঙ্গ বর্দ নি। 



পর্ববণি উনপঞ্চাশদধিকশততমো হধ্যায়ঃ। ১৪৩৭ 

ভীম উবাচ। 
শৃণু রাজন্। বথাবৃতমিতিহাসং পুরাতনমূ। 

গৃণ্জজন্বুকসংবাঁদং যো বৃ নৈমিষে পুবা |২॥ 
কম্তচিদ্ত্রান্ধণম্তাসীদ্ভুঃখলবঃ নুতে। স্ৃতঃ। 

বাল এব বিশালাক্ষো। বাঁলগ্রহনিপীড়িত? ॥৩ 
দুর্গখিতাঃ কেচিদাদায় বালমপ্রাপ্তবৌবনমূ। 
কুলসর্ববন্বভূতং বৈ রুদন্তঃ শোকবিহ্বলাঃ ॥8॥ 
বালং মৃতং গৃহীত্বাথ শুশানাভিমুখাঃ স্থিতাঃ 
অস্কেনৈব চ সংক্রম্য রুরুদুভূশিছুঃখিতাঃ ॥৫। 
শোচন্তস্তন্ত পুর্ব্বোক্তান্ ভািতাংশ্চাসকৃৎ পুনঃ । 

তং বালং ভূতলে ক্ষিপ্য প্রতিগন্তং ন শরুযুঃ ৩ 

ভাঁবতকৌমুদী 
শৃর্থিতি। গৃণ্রঃ পক্ষিবিশেষঃ+, জন্থু্চ শূগাঁলঃ তযো: সংবাদ: সংলাপাদিবপম্, বৃতে। জাত 

নৈমিষে নৈমিযাঁবণো ॥২| 
কম্চিদ্দিতি। বাঁলগ্রহেণ শিশুনাশকদেবযোনিবিশেষেণ নিগীডিতঃ 0৩ 

দুঃখিত ইতি। কুলসর্ববন্ষভূতং তদেকমাত্রত্তৈব কুলবক্ষকত্বাৎ । পৌকবিহ্বলা আঁদন্ 18 
বালমিতি। সাক্রম্য সন্নীব॥৫ 

ভাবতভাবদীপঃ 
তদেবং বাঁপননন্ত বাঁজ্ঞো। বুদধিপূর্বমবুদ্িপূ্বং বা কৃতং পাঁপং সংকর্মণা ধর্দীধাৰসাষেন চ 

নশ্ততীতি পবলৌকভষাঁভাবো। দর্শিতিঃ, ইহ লোকেৎপ্ততযন্তাপননস্ত মৃতকল্পস্ত দ্বাভ্যামহমহমিকযা৷ 

গ্রসিতুমবেক্ষিতস্ত কেনচিৎ কাঁবণেন কঞ্চিং কালমবস্থিতন্ত কাঁচিদ্গতিবন্তি ন বেতি পৃচ্ছতি_ 
কচ্চিদিতি। তাদৃশস্তাপু!জ্জীবনং কচিদৃ্তীতি ্র্টবাশযঃ ॥১ অত্রোতবং গগৌমাযুততাং 
সস পা সত পপ ৯ সপ শী 

ভী্ম বলিলেন--'রাজা ! ূর্বকালে নৈমিষাবণ্যে যে ঘটনা ঘটিযাছিল, সেই 
গৃর্ব-শৃগালসংবাদবপ প্রাচীন বৃত্তান্ত তুমি যথাথ্ভাবে শ্রবণ কব ॥২॥ 

কোন ব্রাহ্মণ অতিছ্ুঃখে একটা পুত্রলাভ কবিষাছিলেন, বিশালনযন সেই পুত্রটা 
বাঁলগ্রহেব আক্রমণে বাল্যকালেই মৃত্যুযুখে পতিত হইযাছিল 1৩ 

তখন কতকগুলি লোক দুঃখিত ও শেকাঁকুল হইয়া বংশেৰ সর্বস্বত্ববপ 
অপ্রাপ্তযৌবন সেই বালকটাকে লইযা বোদন কবিতে লাগিল ॥81 

অত্যন্ত ঘুঃখিত সেই লোকগুলি, সেই মৃতবালকটাকে ধবিষ! কোলে তুলিযা 
লইযা শ্মশানাভিমুখে যাইতে থাকিযা! বোদন কবিতে লাগিল ॥৫ 



১৪৩৮ মহাভারতে শীস্তি- 

তেষাং রুদিতশবেন গৃঞ্রোহভ্যেত্য বচোইব্রবীৎ। 
একাত্বজমিমং লোকে ত্যক্তা গচ্ছত মা চিরম ॥৭| 
ইহ পুংসাং সহআণি স্ত্রীসহআণি চৈব হ। 
সমানীতানি কালেন হিত্বা বৈ যা্তি বান্ধবাঃ ॥৮| 
সংপশ্ঠত জগৎ সর্ব্বং স্ুখছুঃখৈরধিষ্ঠিতয্। 
ংযোগো বিপ্রয়োগশ্চ পর্্যায়েণোপলভ্যতে ॥৯ 

গৃহীত্বা যে ন তি্ঠন্তি থে নবান্তি চ তাঁন্ ম্ৃতান্। 
তেহপ্যায়ুষঃ গ্রমাণেন স্বেন গচ্ছস্তি জন্তবঃ ১০ 

ভাব্তকৌমুদী 
শোচন্ত ইতি। ভাবিতান্ ব্যাহাবান্। নিপ্য সংস্থাপা, শরুযুঃ শেকু:।৬ 
তেষাঁমিতি। একাত্মজং ত্রাক্মণন্তৈকদাত্রপুত্রম্ ৷ মা চিবং কুকত ন বিবম্বধ্বমিত্যর্থ; ৷ মাঁস- 

ভোলী বাত স্ধে! গৃঞ্ বাঁতৌ। তঘালকমাংলং ভোকং ন শরুবাঁৎ স্থিতেধু চ বা্ধবেধু তং ভোক্ত,ং 
ন গ্রভবেৎ। অতো দিবন এব" তন্মাংসং বৃদুন্দোরবান্ধবানামপসাবগীর্ধেবমুক্তিবিতি বৌধাম্ ॥৭ 

উক্তার্থে নিরর্শনমাহ ইহেতি । কাঁলেন মৃতাঁনীতি শেষঃ গা 
সমিতি। বিপ্রযোগো বিচ্ছোদঃ, পর্ধ্যাধে ক্রম্ণে ॥৯। 

গৃহীত্বেতি। নতিঠন্তি শ্শানাঁৎ গচ্ছস্তি, ন যান্তি প্নেহেন শান এব তিন্তি। গচ্ছস্তি 
পবলোকম্ ॥১০॥ 

তাহারা সেই বালকটীর পূর্বোক্ত বাক্য সকল স্মবণ করিয়। বাব বাঁব শোক 
কবিতে থাকিয়া, সেই বালকটাকে ভূতলে বাঁখিয়া৷ ফিরিয়া যাইতে পাঁবিল না ৬ 

তাখীদেব বোঁদনের শব্দ শুনিয়া একটা গৃগ্রপক্গী আসিয়। এই সকল কথা বলিল-- 
“হে মন্ুত্যগণ ! ত্রাচ্মণেব এই একটা মাত্র পুত্র হইলেও তোমরা ইহাকে এইখানে 
ত্যাগ কবিয়া চলিযা ষাঁও বিলম্ব কবিও না! ॥৭ 

এই শ্মুশানে মৃত্যুমুখে পতিত সহস্র সহস্র পুকষ ও সহস্র সহত স্ত্রী আনীত হইয়া 
থাকে এবং ভাহাদেব বাদ্ধবেবাও তাহাদিগকে পরিত্যাগ কবিয়! চলিয়া বাইয়! 
থাকে ॥৮| 

তোমবা দেখ, সমগ্র জগৎটাই সুখ ও দুঃখেব আশ্রয় । প্রাণীর যথাক্রমে 

সংযোগ ও বিয়োগ অনুভব কবে ॥৯॥ 

যাহাবা মৃত বন্ধুদিগকে ধবিয়া থাকে না, চলিয়াই যায় এবং যাহাঁবা ম্বৃত বান্ধব 
গণকে ফেলিয়। যাঁয় না, অনেক কাল পর্্যস্ত ধবিয়াই থাকে, তাহারাও আয়ুক্ষয় হইলে 
পরলে।কে গমন করে 7১০ 
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অলং স্থিত্ব! শ্মশানেহন্মিন্ গুগোমাযুসংকূলে। 
কঙ্কালবহুলে রৌদ্র সর্ববপ্রাণিভয়ঙ্করে ॥১১] 
নম্ত্যো জীবিতঃ কশ্চিৎ কালধর্শমুপাগতঃ | 
প্রিযো বা যদি বা ছেয্ঃ প্রাঁণিনাং গতিবীদৃশী ॥১২॥ 
সর্ব খল, মর্ভব্যং মর্ত্যলোকে প্রস্ষতা । 
কৃতান্তবিহিতে মার্গে স্বতং কে জীবয়িস্তুতি ॥১৩] 
কর্ধান্তবিরতে লোকে অন্তং গচ্ছতি ভাঙ্কবে। 
গম্যতাং স্বমধিষ্ঠানং সুতন্সেহং বিহ্জ্য বৈ ॥১৪| 
ততে৷ গৃধবচঃ শ্রুত্বা বিশোকা ইব তে তদা। 
বান্ধবাস্তেহভ্যগচ্ছন্ত পুত্রমুৎসজ্য ভূতলে ॥১৫| 

ভাবতকৌমুদী 
অনমিতি। অনংশব্দোহত্র বাঁবণীর্যে। স্বিত্বেতি “অনং খন্বো”বিত্যাদিনা ক্ীগ্রত।যঃ ॥১১| 
অধ যদি পুনর্জীবেদিত্যাশবৈব তিষ্ঠাঁম ইত্যাহ নেতি। কাঁদধর্মং মৃত্যু ॥১২॥ 
সর্ধেণেতি। প্রন্যত| জাঁধমানেন | কৃতান্তবিহিত দৈবরৃতে 1১৩1 
কর্মেতি। কর্মান্তে কর্তব্যকার্ধ্াাবসাঁনে বিবতে পবিশ্রমান্িবৃত্তে ॥১৪॥ 

তত ইতি। অভ্/গচ্ছন্ত স্বং স্বমালযমিতি শেষঃ ॥১৫॥ 

এ 

মানবগণ ! এই শ্মশানটা গৃ ও শুগালে পবিপূর্ণ এবং বহুতৰ কঙ্কালব্যাপ্ত; 
স্ৃতবাং ইহা ভীষণ স্থান, এমন কি, সমস্ত প্রাণীবই ভষ উৎপাদন কবে। অতএব 

তোমব! আব এখানে থাকিশু না ॥১১। 

প্রিষই হউক বা অপ্রিযই হউক, কোন মানুষই মবিষা! আবাব বাঁচিযা উঠে ন|ঃ 

এইবপই অন্থান্ত প্রাণিগণেবও গতি ॥১২। 

মর্ত্লোকে জন্মিয। সকলেবই মবিতে হয, ইহাই দৈববিহিত পদ্ধতি। 

স্থতবাং কোন. ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে বাঁচাইতে পাঁবিবে ? ॥১৩1 

মনুত্েবা কার্ধ্য শেষ কবিধা বিবত হইতেছে, লূর্য্ও অস্তাচল যাইতেছেন : 

সুতবাং তোমবা এই বাঁলকটীব স্নেহ পবিত্যাগ কবিষা আপন আপন বাসস্থানে গমন 
কব' ॥১৪| 442 

তাহাব পব সেই বা্ধবগণ গৃষ্রেব বাক্য শুনিয়! শোকশূন্তেব স্তায় হইয! তখনই 
বালকটাকে ভূতলে বাখিযা আপন আঁপন গৃহেব দিকে গমন কৰিতে লাগিল ॥১৫| 

(১২) ন পুনর্জীবিতঃ কশ্চিৎ বঙ্গ। পা 

(১৪) অন্তং গচ্ছতি ভাঙ্কবঃ বদ্ধী। 

13 



১৪৪5 মহাভারতে শাস্তি 

বিনিশ্চিত্যাথ চ তদা বিক্রোশন্তস্ততস্ততঃ | 

সৃতমিত্যেব গচ্ছন্তো নিরাশী্তস্ত দর্শনে |১৬॥ 

নিশ্চিতার্থাশ্চ তে সর্ব সংত্যজন্তঃ স্বমাত্ুজমূ 1 

নিরাশা জীবিতে তন্ত মার্গমারৃত্য ধিঠিতাঃ ॥১৭॥ 

ততো৷ ধ্বাঞ্সব্্ণস্ত বিলামিঃক্যত্য জন্মুকঃ 

গচ্ছমানান্ স্ম তাঁনাহ নির্ঘৃণাঃ খল, বান্ধাবাঃ ॥১৮| 

আদিত্যোহয়ং স্থিতো মূটাঃ ! স্েহং কুরুত ম| ভয়মূ। 
বহুরূপো! মুহুর্তশ্চ জীবেদপি কদাচন ॥১৯| 
দর্ভান্ ভূমে। বিনিক্ষিপ্য তাঃ | 

শানে সুতনুৎস্জ্য কন্মাদৃগচ্ছত নিষ্বণাঃ ॥২০|, 

ভাবতকৌমুদী 
বিনিবিতি। বাঁলকং মৃতমিতে।ব বিনিশ্চিতয বিক্রোশন্তঃ উচচৈরুদ্তঃ | তন্ত বাঁলকন্ত 

পুননর্শনে নিবাশ! অভবস্নিতি শেষঃ 1১৬ 
নিশ্চিতার্থ ইতি। নিশ্চিতার্থ বালকমৃতৌ কৃতনিশ্চয়াঃ। মাং গমনপথম্, ধিঠিতাঃ অধিষ্ঠিতাঃ0১৭॥ 
তত ইতি। ধ্বাজ্কসবর্ণ: কাকতুশ্যবৃষ্কবর্ণ:, বিশাৎ গর্ভাৎ, জন্মুকঃ কশ্চিৎ শৃগালিঃ| নির্তণা 

নি্দ্যাঃ বাঁলং বিহার গমনাঁৎ ॥১৮ 

আদিতা ইতি। হে মূঢ1 মাুযাঃ !। ভত্রং মা কুকতেতি সহন্ধ: ৷ এষ মুহূর্তঃ সনধ্যাকালশ্চ 

বহরূপো! জীবনমবণৌভবঘটকঃ। অতএবৈষ বাঁলকঃ করাচিন জীবেদপি। অত্রাপিঃ সম্ভাবনাঁযাম্। 
অত্রাবমাশব:-_মাংসভোনী শৃগালো! গৃধে স্থিতে তদ্যাঁৎ বালকমাংসং ভোঁজ,ং ন পরা, সংহ্গ তু 
মাবেষু গৃপতস্তং তোজ্ং ন প্রভবেত, আগতে চ সন্ধান্ধকাঁবে বাত্যন্ধো| গুধো! নিবাঁশো গচ্ছেৎ 
মান্ষাশ্চ হতাশ! গচ্ছেযুবিতি শৃগাঁলো নির্বাধং ভোজ,ং শরুযাঁদিতি। সাহিত্যদর্পণে তু নানা 
সবানীয়ানি গঙ্ভানি প্রযোজনামসাবেণ একত্র সংগৃহ বপবিচছেদ উদাহতানীতি জ্যম্১৯ 

তাহাব পব বান্ধবেবা বালকটীকে মৃত নিশ্চয় কবিয়া উচ্চন্যবে বোদন কবিতে 
থাকিয়। পুনবাষ তাহাঁব দর্শনে নিবাশ হইয়া গমন কবিতে লাগিল ॥১৬ 

সেই বান্ধবেবা সকলে বালকটাব মবণে কৃতনিশ্চয় ও তাহাঁব জীবনে নিরাশ হইয়া 
তাহাকে পবিত্যাগ কৰিয়। কিয়দুবে যাইয়া পথে দীড়াইল ॥১৭| 

এই সময়ে কাকেব স্তায় কৃষ্ণবর্ণ একট! শুগাল গর্ত হইতে নির্গত হইয়া গমন 

প্রবৃত্ত সেই মাঁনুষগুলিকে বলিল--হায়! বাদ্ধবেরাও নির্দয় ॥১৮ 
হে মূর্খ মনুযাগণ ! এই নূর্ধ্য রহিয়াছেন, এখনও তোমরা স্নেহ কর, ভয় 

কবিওনা, এই মুহরতটা বছবগী। অতএব এই বালকটা কখনও বীচিতেও পারে ॥১৯ 
1১৮) ধ্বাজপন্ষসব্ণন্ত নির্ঘনাঃ খলু মাযাঁ বন্দ । 
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তে পশ্যত নুতন্নেহো যাদৃশঃ পশুপন্ষিণামৃ। 

যস্ত ভাষিতমাত্রেণ প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥২১| 
ন তেযাং ধারয়িত্ব। তান্ কশ্চিদন্তি ফলাগমঃ ॥২২| 
চতুষ্পাৎপক্ষিকীটানাং প্রাণিনাং ন্নেহদিনামৃ। 
পরলোকগতিস্থানাং মুণিষজ্ঞক্রিয়া ইব ॥২৩| 
তেষাং পুত্রাভিবামাণামিহ লোকে পরত্র চ। 
ন গুণে দৃশ্ঠাতে কশ্চিৎ প্রজীঃ সন্ধারয়ন্তি চ ॥২৪| 
বোহস্তযম্মিন্ সুতেনু স্েহে! বাঁলে মধুরভাষিণি। 

ভাবতকৌমুদী 
দর্ভানিতি। বিনিক্ষিপা আতীর্ঘ, পুত্রন্নেহেন বিনাঁকৃতা বিবহিতাঁ;। নির্ণ। নির্ঘাঃ ॥২৩। 
নেতি। বো যুগ্বাকং শ্নেহো নাস্তি পবিত্যাগাঁদিতি ভাব: ॥২১॥ 

তইতি। তান্ স্ুতান্, ধাবিত্বা পালবিত্বা! তেষাং কশ্চিদ্রপি ফণাঁগমে। নাতি মনুযযবৎ পবি- 
পাঁলনাসম্ভবাৎ ॥২২॥ 

পশ্থাদীনাং পুত্রাদিপাঁনে ফলাভাবমাঁহ চতুষ্পাদিতি । মুনীনাং কর্ণাসন্যাসিনাং মুুক্ষণাঁং বন্র- 
ক্রিষ! ইব ্বগ্জনকঘাঁগব্যাপাঁবা ইব, পবলোকগতৌ। তিষঠন্তি অধিকাবিণৌ ভবস্তীতি তেষাং নেহ- 
স্গিনাং পুত্রাদিনসহাদ্িতানাম্, চতুষ্পাদঃ পশবশ্চপক্ষিণশ্চ কীটাশ্চ ত্ষাঁম্, প্রাশিনাং পুত্রার্দিপালন- 
ব্যাপাব। নিক্ষনা এবেতি শেষঃ ॥২৩॥ 

তেষামিতি। পুত্রৈবভিবমস্তে আনন্নস্তীতি তেযাঁম্। প্রজা; সন্তানান্, সন্ধাববস্তি প্রতিপাল- 
রৃস্তি চ ॥২৪| 

মনুষ্যগণ! তোমব পুত্রন্নেহবিহীন  ন| হইলে তোমবা ভূতলে কুশ আস্তৃত 
কবিয়া তাহা উপবে শ্মশানে বালকটাকে রাখিধা নির্নয় হইযা কেন যাইতে 
থাকিবে ॥২০॥ 

মনুয্যগণ ! যে, কথা বলিবামাত্র তোমাদেব মন আনন্দিত হইত, সেই মধুব- 
ভাষী বালকটীব উপবে তোমাদেব স্নেহ নাই ॥২১| 

পণুপক্ষিগণেবও যেবপ পুত্রন্নেহ বহিয়াছে, তাহা! তোমবা দেখ। অঞ্চ পুত্র 
পালন কবিয়া তাহীদেব কৌন ফললাভ নাই ॥২২॥ 

কর্মসন্যাসী নিষ্কাম মুনিগণেব যজ্ঞকার্ধ্য যেমন নিক্ষল, সেইবপ পরলোক 
অধিকাবী ন্নেহপবায়ণ পণ্ড পক্ষী ও কীটগ্রভৃতি প্রাণিগণেব 'পুত্রা্দি পালন কবা 
নিক্ষল ॥২৩। 

(২৩) মুনিযজঞক্রিযামিব_বন্গ | 
১৮১ 

ক 

স্পা 
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অপশ্ঠতাং প্রিয়ান্ পুত্রাংস্তেঘাং শোঁকো ন তিষ্ঠতি। 
ন চ পুষ্কস্তি সংবৃদ্ধান্তে মাতাপিতরৌ ক্ষচিৎ ॥২৫| 
মানুযাণাং কুতঃ ন্নেহো! বেষাঁং শোকো! ভবিষ্যতি। 
ইমং কুলকরং পুন্রং হব নু ত্যক্ত1 গমিম্যথ ॥২৬ 

চিরং মুগ্চত বাঙ্পঞ্চ চিরং স্নেহেন পশ্যত | 
এবংবিধানি হীক্টানি ছুস্তজানি বিশেষতঃ ॥২৭| 
ক্ষীণন্তার্থাভিযুত্তন্তয গরশানাভিমুখন্ চ | 
বান্ধব যত্র তিষঠন্তি তত্রান্যো নাবতিষ্ঠতে |২৮| 
সর্ববস্ত দয়িতাঃ প্রাঃ সর্ব; স্নেহঞ্চ বিন্বতি। 

তির্য্যগযোনিষপি সতাং স্নেহ পশ্ঠত বাদৃশম্ |২৯॥ 
তি ম্ 

অপশ্ততামিতি। সংবৃদ্ধা অধিকবযস্কাঃ সম্তোহপি তে পশ্বাদষঃ কচিদরপি মাতাঁপিতবৌ ন চ 

পুঝঃসতি গ্রতিপালবস্তি। তথাপি প্রিরান্ পুত্রান্ অপগ্ঠতাং তেষাঁং পর্থাদীনাং শোঁকৌ৷ ন ভিষ্তি 
কিমিতি কাঁকুঃ (২৫1 

ন্েহশৃহ্যতর! মাচ্ষান্ নিন্দতি মানুযাঁণাঁমিতি। কুলকবং বংশবক্ষকম্ 1২৬] 
নেহাঁৎ কর্তবামুপদিশতি চিবমিতি। ইন্টানি প্রিধাঁণি বন্তনি ॥২৭॥ 
অন্মাকমন্্রীবস্থানে কিং ফবমিত্যাহ ক্দীণত্তেতি। ক্দীণন্ত বোঁগাঁদিনা ছূর্ধলীভূতন্ত, অভিযুকতন্ত 

প্রবলেনা ্রান্তস্ত, শশানভিঘুখন্ত শাশানং নীবমানন্ত চ জনন্ত বান্ধবা ত্র তিষঠস্তি তত্র অন্তঃ অপকাঁবী 
নীবতিষ্ঠতে 1২৮ 

পুত্রপ্রভৃতিব গুণে আনন্দিত প্রীণিগণের ইহলোকে ব। পবলোকে তাহাদেব দ্বারা 
কোন ফল দেখ। যাঁয় নাঃ অথ চ তাহাঁব! সন্তান পালন করে ॥২৪॥ 

পশুপক্িপ্রভৃতি প্রাণিগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াও কোন সমযেই পিতামাতার ভরণ- 
পৌষণ কবে না; তথাপি প্রিষ পুত্রগণকে না দেখিলে তাহাদের কি শোক হয় 
না? ॥২৫| 

মন্যুগণেব স্নেহ কোথায়? যহাদের শোক হইবে !| তোমবা এই বংশরক্ষক 
পুত্রটাকে ত্যাগ কবিযা কোথাষ যাইবে ? ॥২৬ 

তোমবা দীর্ঘকাল অশ্রুমোঁচন কব এবং স্নেহের গুণে দীর্ঘকাল দর্শন কর। কারণ, 
এইবপ প্রিয়বন্ত পরিত্যাগ কর! অত্যন্ত হুখজনক ॥২৭॥ 

অত্যন্ত দুর্বল, অন্তাকর্ভূক আক্রান্ত এবং শ্শানগামী লোকের বান্ধবের! যেখানে 
থাকে, সেখানে অন্য অপকাবী থাকিতে প.বে ন| 1২৮ 
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ত্যক্তা কথং গচ্ছতেমং পন্মলোলায়তেক্ষণমূ। 
যথা নবোদাহকৃতং স্নানমাল্যবিভৃষিতম্ ॥৩০| 
জন্বুকম্য বচঃ শ্রত্ব! কুপণং পরিদেব্তঃ। 
্যবর্তৃস্ত তদা সর্বে শবার্থং তে স্ম মানুষাঁঃ ৩১) 

গৃ্ব উবাচি। 
অহে৷ বত নৃশংসেন জন্থুকেনাল্সমেধস| | 
কষুদ্রেণোক্তা হীনসত্তা মানুষাঃ ! কিং নিবর্তথ ॥৩২॥ 
পঞ্চভূতপরিত্যত্ৎ শূন্তং কাষ্িত্বমাগতম্। 
কম্মাচ্ছোচথ নিশ্চেউমাত্মানং কিং ন শোচথ |৩৩| 
তপঃ কুরুত বৈ তীব্রং মুচ্যধ্বং যেন কিদ্বিষাঁৎ। 
তপস। লভ্যতে সর্বং বিলাপঃ কিং করিস্ততি ॥৩৪| 

সর্বস্তেতি। দধিতীঃ প্রিযা; ৷ সতীং বিদ্বমীনানীম্॥২৯। 
ত্যক্তেতি। পন্মবৎ লোলে চঞ্চলে আয়তে দীর্ঘে চ ঈক্ষণে চক্ষু যস্ত তম্। নবোদ্বাইকৃতং 

নৃতনবিবাহকাবিণম্ 1৩০॥ 

জব্ুকস্তোতি । ব্ব্পণং ককণম্, পবিদেবতো! বিনপতঃ ৷ শবার্থং বাঁলকশবদর্শনার্ঘম্ ঠা 
অহে। ইতি। অল্পমেধসা৷ অন্বদ্ধিন! ৷ হীন হরববনাঃ 1৩২ 
পঞ্চেতি। পঞ্চভূতৈ; পঞ্চভিজ্জানেক্জিখৈঃ পবিত্যক্তূ শৃলটং প্রাণহীনম্, অত এব কাষ্টতবমাগ্তং 

কাঠতুশাতবং গরতমূ। নিশ্টে্ট নিক্ষিবমূ। এত্মবণাঁৎ দুর্ভাগ্ততযা কিমাত্মানং ন শৌচখ1৩৩। 
সকলেবই প্রাণ অতিপ্রিয় এবং সকল প্রীণীই বন্ধুজনেব ন্নেহলাভ কবিয়া থাকে। 

মনুষ্য ভিন্ন অন্ত প্রাণিগণেবও য্বেপ স্নেহ আছে, তাহা তোমবা দেখ ॥২৯॥ 
স্নানমাল্যে অলঙ্কৃত নবৌদ্বাহকাবী বুবকেব ন্যায় এই পদ্বতুল্য-চধ্চল-দীর্ঘনয়ন 

বালকটীকে পবিত্যাগ কবিষ! তৌমবা কেন যাইতেছ* 1৩০] 
শৃগাল এইবপ ককণ বিলাপ কবিতে লাঁগিলে, তাহাঁৰ কথা শুনিয়া সেই সকল 

মানুষই বালকেব শবটাকে দেখিবাব জন্য পুনবায় ফিবিল ॥৩১ 
গৃধ বলিল--হায়! কিকষ্ট। হে দুর্বল মন্ুয্যগণ ! নৃশংস, অগ্পবুদ্ধি ও ক্ষুদ্র 

এ শৃগালটা এবপ বলিবামাত্রই তোমব! ফিবিলে কেন ?॥৩২৷ 
গাচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় পবিত্যাগ কবিয়াছে, প্রাণ চলিষ! গিষাছে এবং কাষ্ঠের শ্যাঁ 

নিশ্চেষ্ট হইয। পড়িষা বহিয়াছে ১ তথাপি তোঁমবা উহীব জঙ্াা শোক করিতেছ 

কেন? ও ছাঁডিযা গিয়াছে বলিয়। নিজেদেৰ জন্যই ব! শোক কব ন। কেন ? ॥৩৩| 
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অনিষ্টানি চ ভাগ্যানি জীতানি সহ ম্বত্যুনা 
যেন গচ্ছতি বালোহয়ং দত্ব। শোকমনম্তকম্ ॥৩৫॥ 

ধনং গাবঃ সুবর্ণ মণিরত্মমথাঁপি চ। 

অপত্যঞ্চ তপোঁমুলং তপোযোগাচ্চ লভ্যতে ॥৩৬| 

যথ। কৃতা চ ভূতেষু প্রাপ্যতে নুখভুঃখিত। । 
গৃহীত্ব৷ জারতে জন্তছু্খানি চ নুখানি চ ॥৩৭| 
ন কর্মণা পিতুঃ পুত্রঃ পিতা বা পুত্রকর্মণ! | 
মার্গেণীনেন গচ্ছস্তি বন্ধাঃ সুকৃতদুক্কতৈঃ |৩৮| 
ধর্মং চরত বত্ত্েন তথাইধর্্ান্লিবর্তত। 
বর্তধ্ব্চ যথাকালং দৈবতেষু দ্বিজেবষুচ |৩৯| 

ভাব্তকৌমুদী 
তপ ইতি। কিবা ঈদৃশহ্ঃখজনকাৎ পাঁপাঁৎ 1৩৪ 
অনিষ্টানীতি। ভাগ্যানি ভাঁগ্যজনিতাঁনি ॥৩৫। 

ধনমিতি। তপ এব মূলং কাবণং যন্ত তৎ ৩৬ 

যথেতি। যথ! বত] যাঁদৃশং কর্ম বৃতং তেন সম্পারদিতেত্য্ঘ, ভূতেষু মধ্যে সর্ধেবেধ ॥৩৭| 
নেভি। আঁত্মন। কৃতৈবেব সুকৃতদুদ্তৈরবদ্ধাঃ সন্তঃ সর্ব এব অনেন মার্গেণ নিরমেন গচ্ছন্তি 0৩৮| 
ধর্মমিতি । অধর্ম্মাৎ নিবর্তত নিবর্তধ্বম্। বর্তধবং সেবকভাঁবেন 0৩৯ 

ভাঁবতভাব্দীপঃ 
যুগপৎ প্রার্ধযমানন্ত শিশোঃ শ্বজননিবৌধাৎ কঞ্চিৎ কাঁলমবস্থিভন্তেশ্বরেণ যথ| জীবনং দত্মেবমেবেশ্ববো” 

ই্গৃহাতীত্াখ্যায়িকামুখেনৈবাহ--শৃণ, পার্েত/াদিনা। স্পষ্টার্থোহধ্যার়শেষ; ॥২--৩৮। কৃথ] 
ইতি বচনব্যত্যযস্ছান্দসঃ 1৩৯-_১২২| 

তোমব তীব্র তপস্তা কর, যাহার ফলে এইবপ ছুখ হইতে মুক্ত হইবে কারণ, 
তগস্তায় দকলই লাভ কবা যায়! এই বিলাপ কি কবিবে? ॥৩৪॥ 
ভাগ্যেব ফলে মৃত্যুব সহিত অনিষ্ট আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহাতে এই বালকটা 

অনস্ত শোক দিয়া চলিয়া গেল 1৩৫॥ 
ধন, গো, ক্র, মণি, বন্ধ ও সন্তান--এ সমস্তেরই মূল তপস্তা $ সুতরাং তপস্তার 

ফলেই এই সব লাভ কবা যায়।৩৬। 
প্রাণিগণেব মধ্যে সকলেই কর্মানুসারে সুখ ও ছুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ; 

অতএব সমস্ত প্রাণীই স্থখ ও ছুঃখ লইয়া জন্মগ্রহণ করে 1৩৭॥ 
পু পিতাব কার্যে কিংবা! পিতা পুত্রেব কার্যে সম্বদ্ধ হয় না ; কিন্ত নিজকৃত 

পুথা-পাপেই সন্বদ্ধ হইয়া যা সকলে এই পথে গমন কবে 1৩৮ 
(৩৯) নচাধর্থে মনঃ কথা" বঙ্গ বর্ধ। 
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শোকং ত্যজত দৈন্যঞ্চ সুতন্নেহান্লিবর্তত। 
ত্জ্যতাময়মাকাশে ততঃ শীত্্ং নিবর্তত [৪০ 
যৎ করোতি শুভ কর্ম তথ! কর্ম সুদারুণমূ। 
তৎ কর্তৈব সমশ্নাতি বান্ধবাঁনাং কিমত্র হ॥৪১] 
ইহ ত্যক্ত। ন তি্ঠস্তি বান্ধব বান্ধবং প্রিয়মূ। 
স্েহমুৎস্জ্য গচ্ছস্তি বাষ্পপূর্ণাবিলেক্ষণাঃ |৪২| 
প্রাজ্ছো বা বদি বা মূর্খ$ সধনো নির্ধনোহপি বা । 
সর্বঃ কালবশং ঘাঁতি শুভাশুভসমন্থিতঃ ॥৪৩॥ 
কিং করিষ্থ শোচিত্বা মৃতং কিমনুশোচথ | 
সর্বন্ত হি প্রভুঃ কালো ধর্মমত সমদর্শনঃ 1881 
যৌবনস্থাংশ্চ বালাংশ্চ বৃদ্ধান্ গর্ভগতানপি। 
র্বানাবিশতে মৃত্যুরেবংভূতমিদং জগৎ 18৫] 

 ভাবতকৌমুদী 
শোঁকমিতি। অয়ং বাঁলকঃ, আকাশে অশ্মিন্ জনশূত্যস্থানে 0৪০1 
যদ্দিতি। তত্তৎ কর্ণ্ফন্মূ। অত্র পবকর্মাবিষয়ে ॥৪১ 
লৌঁকাচারমাং ইহেতি। ততো! যুষমপ্যেনং ত্যন্ক। গচ্ছতেতি তাঁবঃ।৪২| 
প্রাজ্ঞ ইতি। কাঁলবশং মৃত্যুষ্, শুভাশুভসমন্ধিত: সদসৎকর্মনকবণীং ॥৪৩| 
কিমিতি। প্রতুনিবন্তা। সমদর্শনঃ প্রাজমুর্থাদিযু 099 

তোঁমবা যনবপূর্বক ধর্মাচবণ কব, অরর্্দ হইতে নিবৃত্ত হও এবং ষাকালে দেবতা 
ও ব্রাহ্মণগণেব সেবা কব ॥৩৯॥ 

শৌক ও দৈষ্ঠ ত্যাগ কব, সস্তানন্সেহ হইতে নিবৃত্ত হও এবং এই বালকটীকে 
এই শৃশ্তস্থানে ত্যাগ কব, তাহা পব সত্বব চলিষা যাও ॥৪০। 

মানুষ যে সৎকার্য্য ব৷ অসৎকা্ধ্য কবে, তাহাঁৰ ফল সেইই ভোগ কবে; 
কিন্তু তাহাতে তাহাব বান্ধবগণেব কিছুই হয় না 18১1 

বান্ধব্বো মৃত প্রিষ বান্ধবকে এইখানে ত্যাগ কবিঘা আব থাকে না স্নেহ 

বিসর্জন দিয়! বা্পাকুলনেত্রে চলিষাই যায় ॥৪২॥ 
পণ্ডিত, মূর্খ ধনী ও নির্ধন সকলেই পুণ্যপাঁপসমঘ্িত হইয। মৃত্যুমুখে পতিত 

হয় ॥৪৩। 
তৌমবা৷ শোক কবিয়া কি কবিবে, কেনইবা মৃত ব্যক্তিৰ উদ্দেশে শোৌঁক কবিতেছ। 

সমদর্শী কালই ধর্মান্থুসাবে সকলেব প্রভু 1881 
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জন্বুক উবাচ । 
অহো। মন্দীকৃতঃ ন্নেহো গৃঙেণেহাল্লবুদ্ধিনা। 
পুত্রন্নেহাভিভূতাঁনাং যুগ্াকং শোচতাঁং ভূশম্ [৪৬ 
সমৈঃ সম্যকৃপ্রযুকৈশ্চ বচনৈ; প্রত্যয়োতরৈঃ | 
যদ্গচ্ছতি জনস্থানং জেহমুৎহজ্য দুস্তযজম্ ॥৪৭॥ 

অহে!। পুত্রবিয়োগেন ম্ৃতশৃন্যোপসেবনাৎ। 
ক্রোশতাং সুভূশং দুঃখং বিবৎসাঁনাং গবামিব ॥৪৮॥ 

অগ্ক শোকং বিজীনামি মনুষ্যাণীং মহীতলে । 

ন্নেহং হি করুণং দু মমাপ্যশ্রপ্যখাপতন্ ॥৪৮ যবগম) 

ভাবতকৌমুদী 
ঘৌবনেতি। আঁবিশতে গৃহীত 18৫ 

অহে। ইতি। অভিভবনাঁৎ প্রবলন্তাপি ন্েহম্ত মন্দীকবণমসঙ্গতমেবেতি ভাব; ॥৪৬| 
সমৈবিতি। সমৈজ্ঞণীনিবচনতুল্যৈঃ । প্রত্যযো। বিশ্বীস এব উত্তবঃ শ্রেষ্ঠো৷ যেযু তৈঃ। গচ্ছতি 

অযং বাঁন্ধবগণঃ, জনম্থানং স্বকীযলোকাশষম্। তদন্ত বৈচন্ষণ্যমেবেতি ভাঁবঃ 1৪৭1 
অহো! ইতি। মৃতন্ত অস্ত বাঁনবস্থশৃনটন্ত জনহীনন্ত অস্ত শুশীনন্ত চ উপসেবনাৎ আশ্রকনণাঁৎ। 

ক্রোশতাং কদতীম, কবণং সশৌকমূ। ঈদৃশস্ত স্নেহন্ত মন্দীকবণ, গৃষরন্ত গবীযাঁনপবাধ এবেতি 
ভাবঃ ॥9৮--৪৯॥ 

যুবা, বালক, বৃদ্ধ কিংবা গর্ভস্থ, সকলকেই মৃত্যু আসিয়া গ্রহণ করে; এই 
জগৎটাই এইবপ? ॥8৫1 

শৃগাল বলিল-_“মন্ুস্যগণ ! তোমবা পুত্রন্নেহে অভিভূত হইয়! গুকতর শোঁক 
প্রকাশ কবিতেছিলে, এই অবস্থায এই অব্ববুদ্ধি গৃও্রট। তোমাদের সেই প্রবল নেহকে 
কমাইয। দিল ; কি আশ্চর্য্য ! 18৬] 

জ্ঞানী লোকেব বাক্যেব তুল্য সমীচীন্ভাঁবে উক্ত ও দৃঢবিশ্বাসজনক উহাব বাক্যে 
এই মনুস্তেবা প্রবল স্নেহ পবিত্যাগ কবিয়! যখন লোকালয়ে যাইতেছে, তখন উহার 
বৈচক্ষণ্য আছে বলিয়া অবশ্যই স্বীকাব কবিতে হইবে 18৭ 

হার! এই মন্ুস্তেবা বালকটীব বিয়োগে শ্বশানে আসিয়াছে এবং বসহীন 
ধেনুব স্যাঁয ছুঃখে উচ্চঃস্ববে বোদন কবিতেছে। ইহাতে আমি আজ জানিলাম যে, 
মর্ত্যলোৌকে মানুষেবও'শোক আছে। ইহাদেৰ শোঁক ও জ্েহ দেখিয়া আমাবও 
অশ্রজল পতিত হইয়াছে ॥৪৮--৪৯| 
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বত্বো হি সততং কার্ধ্যস্ততে৷ দৈবেন সিধ্যতি। 
দৈবং পুরুষকারশ্চ কৃতান্তেনোপপদ্যতে ॥৫০॥ 

অনির্বেদঃ সদা কার্যেহনির্বদাদ্ধি কৃতঃ সুখমূ। 
প্রধত্রাৎ প্রাপ্যতে হর্থঃ কন্মাদৃগচ্ছত নির্দয়াট ॥৫১॥ 

আত্মমাংসোপর্ভ্ শবীবার্ধময়ীং তনুম। 
পিতৃণাং বংশকর্তীরং বনে ত্যক্ত। ক বাস্যথ ॥৫২॥ 
অথবাস্তংগতে সূর্য্য সন্ধ্যাকীল উপন্থিতে। 
ততো নেষ্যথ বা পুত্রং ইহস্থা বা ভবিষ্যথ ॥৫৩| 

গৃত্ব উবাচ। 
অগ্ঠ বর্ষসহঅং মে সাগ্রং জাতম্ত মানুষাঃ ! | 
নচ পশ্যামি জীবন্ত ম্ৃতং স্ত্রীপুংনপুংসকমূ ॥৫৪॥ 

পান্ডা ঘট সত ৬ ৯ ৬ অমির ২ ৫ সত ২ ৬৪৯৫৯৫৯, উরি সত পি সি সাত সতত পাস সি ২ সস সিসি সত আসি ৫ উস ৬৫ ৬৫ জি হি ৬৫ ৭৫ 

ভাবতকৌমুদী 
বত্বইতি। যত কার্ধ্যসিদ্ধৌ। সিখ্যতি কা্যম্, ৰৃতীন্তেন দৈবেন, উপপগ্যতে কার্ধ্যসাঁধনে 

সংঘুজ্যতে ॥৫০ 
অনির্কোদ ইতি। অনির্বেদং অনাত্মীনিঃ ৷ অর্থঃ অভীষ্টমূ। অস্ত পুনর্জীবনে যতধব- 

মিত্যাশষঃ ॥৫১। 

আঁজ্মেতি। আত্মমাংসাঁৎ শ্বদেহাৎ উপবৃত্মুৎপন্নম। অতএব শবীবার্দমধীং তন, ততম্বরূপ- 
মিমং বালকম্ ॥৫২॥ 

অখবেতি। ুনর্জীবনে গৃহং নেষ্যথ, মবণনিশ্চযে তু ইহস্থা বা! ভবিষ্যথ 1৫৩ 

অগ্ভেতি। সীগ্রং সাধিকম্। এতেনাতবনো বহুদর্শিত্বং স্থচিতম্॥৫৪ 

মনুস্যগণ ! কার্য্যসিদ্ধিব জন্য সর্বদাই যত্বু কবিবে। তাহাঁব পৰ দৈবেৰ গুণে 
কার্ধ্যপিদ্ধি হইবে। কাব দৈব ও পুকষকাব কাঁলে মিলিত হইযা৷ থাকে 1৫০॥ 

মন্ুব্তগণ ! কোন সমযেই আত্মগ্লানি কর্তব্য নহে। কাবণ, আত্মগ্রানি কবিতে 

থাকিলে সুখ হয় না। যত্ধ কৰিলে অভীষ্ট লাভ হয। অতএব তোমব। নির্দয় হইয! 
যাইতেছ কেন? ॥৫১1 

নিজদেহ হইতে উৎপন্ন, নিজেবই অর্ধশবীবন্ববপ এবং পিতৃলোকেব বংশকাবী 
এই বালকটীকে বনমধ্যে ভ্যাগ কবিযা তোমবা কোথাঁষ যাইবে ॥৫২॥ 

অথবা! সূর্য্য অস্ত গেলে, সন্ধ্যাকাল উপস্থিত লইলে, ইহাঁকে গৃহে হইযা যাইবে, 
কিংব| এইখানেই থাকিবে? ॥৫৩। 
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মৃতা গর্ভেষু জায়ন্তে জাতমাত্রা! স্রিয়ন্তি চ। 
চংক্রমন্তো ভরিয়ন্তে চ যৌবনস্থাস্তথাপরে ॥৫৫॥ 
অনিত্যানীহ ভাগ্যানি চতুষ্পীৎপক্ষিণীমপি। 
জঙ্গমানাং নগানাং বাঁপ্যাযুরখ্রেহবতিষ্ঠতে 1৫৩ 
ইদারবিযুক্তাশ্চ পুত্রশোকান্িতান্তথা ৷ 
দহামানাঃ স্ম শোকেন গৃহং গচ্ছন্তি নিত্যশঃ ॥৫৭| 
অনিষ্টানাং সহআ্রাণি তথেষ্টানাঁং শতানি চ। 
উৎস্থজ্যেহ প্রয়াত বৈ বান্ধব ভূশহুঃখিতাঁঃ ॥৫৮॥ 

পতিত পীর শী শীত শী শশী পর শর্তীপা্তা প্তর্ল শর্ত তর শপ শালি পাপী | সি অপবিত্র বারী শী শে পপি পতি 

ভারতকৌমুদী 
মৃতা! ইতি। কেচিৎ গর্ভেষু মৃতা৷ এব জীবন্ত, কেচন জাতমীত্রা! এব হয়নি স্রিরন্তে। অপবে চ 

চংক্রমন্তঃ পুনঃ পুনঃ পাঁদক্ষেপং কুর্বন্তো। ঘিষস্তে, পবে চ যৌবন ভরিয়ন্তে ॥৫৫| 
অনিত্যানীতি ৷ চতুষ্পাদঃ পশবশ্চ পক্ষিণশ্চ তেষাঁমপি, ভাঁগ্যাঁনি ভাগ্যফলানি অনিত্যানি। 

অতো মচুষ্যাণামপি তখৈবেতি ভাঁবঃ। কিঞ্চ জঙ্গমানীং,গমনশীলানাং মনুত্যাদীনাং ন গচ্ছন্তীতি 
নগীঃ স্থাববা। বৃহৎসর্পাদযস্তেষাং বাঁপি আঁযুবগ্রেহ্বতিষঠতে প্রাধান্তেন বর্ততে। সত্যাধুধি জীবস্তি 
অসতি চ তন্মিন্ ভিয়ন্তে। ততশ্চ আঁবুযৌহ্ভীবাদরং মৃত ইত্যাশয়ঃ ॥৫৬ 

ইষ্টেতি। ই্টা প্রিষা দাবা তৈরিবুক্তাঃ। ইমঞ্জ লৌকাচাঁবঃ যৃবমপি গাঁলফতেতি ভাব; ॥৫৭ 
পুনবপি লোকাচীবমাহ অনিষ্টানামিতি। উৎস্ঙ্্য বিহাব 1৫৮1 

গৃ্ধ বলিল--মনুষ্যগণ ! আজ কিঞ্িদধিক সহস্র বনব অতীত হইল আমি 

জন্মিযাছি। এতকালেব মধ্যে আমি কোন স্ত্রী, পুকষ বা নপুংসককে মবিবাঁব পবে 
পুনবায় বীঁচিতে দেখি নাই ॥৫৪॥ 

কতকগুলি গর্ভেব ভিতবে মবিয়া জন্মগ্রহণ কবে, অনেকে জন্মগ্রহণ কবিয়াই 
সৃত্যুমুখে পতিত হয়, কেহ কেহ হাঁটিতে শিখিবাঁব সময়েই মবিয়া যার, আবাঁব বহু- 
লোক যৌবনকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় 1৫৫ 

এই জগতে পশুপক্ষিগণেবও ভাগ্যফল অনিত্য এবং স্থাবব ও জঙগম সমস্ত 
প্রাণীবই আযু প্রধান ভাবে থাকে (টীকা দ্রষ্টব্য) ।৫৬| 

শ্রিয়পত্বী ও পুত্রবিহীন বহুলোকই শোকে দগ্ধ হইতে থাকিয়া! প্রত্যহই এইস্থান 
হইতে গৃহে গমন কবিয়৷ থাকে ॥৫৭॥ 

সহত্র সহত্র অনিষ্ট এবং শত শত ইটব্যক্তিকে এইস্থানে পরিত্যাগ কবিযা 
তাহাদেব বান্ধবেবা অত্যস্ত ছুঃখিত চিন্তে এস্থান হইতে প্রস্থান কবিয়া থাকে ॥৫৮। 
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ত্যজ্যতামেষ নিস্তেজাঃ শুন্য কাষ্ঠত্বমাগিতঃ 
অন্থদেহবিষক্ত" হি শাবং কান্ঠত্বমাগতম্ |৫৯] 

ত্যক্তজীবন্ত চৈবাস্ত কম্মাদ্ধিত্বা ন গচ্ছথ | 

নিরর্থকো হায়ং ন্নেহো নিক্ষলশ্চ পরিগ্রহঃ |৬০| 
চ্ষুর্্যাং ন চ কর্ণাভ্যাং সংশুশোতি সমীক্ষতে । 
কম্মাদেনং সধুৎক্জ্য ন গৃহান্ গচ্ছতাশু বৈ ॥৬১॥ 
মোক্ষধর্মাত্রিতৈর্বাক্যৈরে তুমস্তিঃ সুনিষুরৈঃ। 
ময়োক্তা গচ্ছত ক্ষিপ্রং স্বং স্বমেব নিবেশনম্ ॥৬২॥ 

প্রজ্ঞাবিজ্ঞানযুক্তেন বুদ্ধিসংজ্ঞাপ্রদায়িন 

বচনং শ্রাবিতা নৃনং মানুষা ৷ সংনিবর্তত। 
শোকো দিগুণতাং যাতি তথা চ চেষ্টিতম্ ॥৬৩| 

পতি পলাশ তে লি পপ সী পলি সলিপজীকী  পিতিরী ললীতী শির ও শী ভীিীলি বলা লা 

ত্যজ্যতাঁমিতি। শুন্তঃ প্রাণহীন; ৷ অন্ম্মিন্ দেহে বিসক্তঃ প্রবিষ্টো! জীবে! যন তৎ, শাঁবং 
» শবশবীবম্ ॥৫৯| 

ত্যক্তেতি। অন্ত বাঁলকন্ত শবমিতি শেষঃ। পবিগ্রহ এনং গৃহীত্ববস্থিতিঃ 1৬০ 
চক্ষুর্্যামিতি ৷ অত্রাসতিক্রমেণান্বযঃ ॥৬১] 

মোক্ষেতি। মোক্ধর্মীশ্িতৈঃ অধ্যাতববিষযৈঃ, হেতুমভিুকিবুক্তঃ ॥৬২॥ 

পরজ্ঞেতি। প্রাক্তা মুক্তিবিধয বৃদ্ধিঃ বিজ্ঞানঞ্চ শিলপশানবদিস্তাত্যাং যুক্তেন, বৃদ্ধেঃ সংজ্ঞাং 
নিবৃভিবিষষে সঙ্কেতং প্রদরদাতীতি তেন মযা। চেষ্টিতং কার্যমূ। ষটপাদঃ গ্লোকঃ 1৬৩ 

এই বালকটীব তেজ নাই, চিনির দেহটীও কাষ্ঠেবন্যাঁষ হইয়! পড়িযাছে ; 
স্ৃতবাঁং তোমবা ইহাকে পবিত্যাগ কব। উহাঁব জীব অন্য দেহে যাইয়া প্রবেশ 

কবিযাছে, শবদেহটা কেবল কাষ্টেব স্াষ বহিযাছে ॥৫৯॥ 

হে মনুস্তগণ ! তোমবা এই প্রীণহীন বাঁলকেব শবটা পবিত্যাগ কবিষা কেন 

যাইভেছ না? তোমাদেব এ ন্নেহ নিবর্থক এবং ইছাকে ধবিয়া থাকাও নিক্ষল ॥৬০| 

এই বাঁলকটী চোঁখে দেখিতেছে না, কানেও শুনিতেছে ন।; তথাপি তোমবা! 

ইহাকে পবিত্যাগ কবিয়া সত্ব গৃহে যাইতেছ না কেন ?॥৬% 

আমি তোমীদেব নিকটে অধ্যাত্মবিষয়সংগলিষ্ট যুক্তিযুক্ত, অথ চ অত্যন্ত নিষঠু 

বাক্যসকল বলিযাছি , ্ৃতবাং তোমব। সত্বব আপন আপন ভবনে গমন কব ॥৬২ 

১৮২ 



১৪৫০ মহাভারতে শাস্তি 

ইত্যেতদ্চনং শ্রহ্থা সমিরৃতাস্ত মানুষাঃ 
অপশ্যভং তথ! সুণ্তং ভ্রন্তমাগত্য জন্ভুকঃ ॥৬৪| 

জন্ুক উবাচ। 

ইমং কনকবর্ণাতং ভূষণৈঃ সমলঙ্কৃতমূ। 
গৃপ্রবাক্যাৎ কথং পুত্রং ত্যজধ্বং পিতৃপ্রিগুদম্ ॥৬৫॥ 

ন ম্নেহম্ত চ বিচ্ছেদো বিলাপরুদ্িতন্ত চ। 

মৃতন্তান্ত পরিত্যাগাভীপো বৈ ভবিতা ঞ্রুবম্ ॥৬৬॥ 

শীঁয়তে শহ্ুকে শৃদ্দে হতে ব্রাক্ষণদারকঃ। 
জীবিতো৷ ধর্শ্মসাগ্ রামাঁৎ সত্যপরাক্রমাৎ ॥৬৭॥ 
তথা শ্বেতম্ত রাজর্ষের্বালে দিষ্টান্তমাগতঃ | 
শ্বেতেন ধর্মনিষ্ঠেন মৃতঃ সংজীবিতঃ পুনঃ ॥৬৮| ০৫5 লিলি 

ইতীতি। তং বালকম্, সুপ্তং নিপ্রিতমিব স্থিতম্ ॥৬৪। 
ইমমিতি। পিহৃপিগুদমিত্যনেন তত্যাগঃ সর্বধৈব যুক্ত ইতি হুচিতম্ ॥৬৫॥ 
নেতি। মৃতন্ত অন্ত পবিত্যাগাৎ ন্নেহস্ত বিসাঁপক্দিতন্ত চ বিচ্ছেদদ ৷ বিবাঁমে। ন ভবেৎ, 

গ্রত্যুত ঞ্রবং তাঁপো৷ ভবিতা ৬৬ 

অথ মৃতঃ পুনর্ধীবিত ইতি ত্য দৃষটং শ্রুতং বেত্যাং শ্রায়ত ইতি । শন্ুকে তদাখ্যে। বামাধণ- 
বৃত্তাস্োহ্যম্ ॥৬৭। 

তথেতি। দিষটান্তমাঁগতো  মৃত্যুং প্রাপ্ত; | ইতিহাসোহ্রম্ ॥৬৮। 

মনুস্তাগণ ! জ্ঞান ও বিজ্ঞানশীলী এবং পবেব বুদ্ধিপবিচালক আমি তোমাদিগকে 
বু কথা শুনাইয়াছি ; স্ুতবাং তোমবা ফিবিয়া যাও। কাবণ, মৃত আত্মীয়ের 
কার্ধ্য দেখিলে বা ভাঁবিলে শোক ছিগুণ হইয়া থাকে? ॥৬৩া 

গৃপ্রেব এই সকল কথা শুনিষা সেই মান্গষেবা আবাঁব ফিরিল। তখন শুগাল 
ক্রুত আসিয়। নিদ্রিতেব ন্যায় সেই বাঁলকটাকে দেখিল ॥৬৪॥ 

জন্বুক বলিল--ননুয্যগণ! তোমাদেব এই পুক্রটা ্র্ণবর্”, নান! অলঙ্কাবে 
অলম্ক্ত এবং ভবিষ্যতে পিতৃলোকেব পিগুদান কবিবে ; স্ুুতবাং তোমব! গৃণ্রেব 
বাক্যে ইহাকে পরিত্যাগ কবিতেছ কেন ? ?৬৫। 

ইহাকে পবিত্যাগ্গ কবিলে তোমাদের স্নেহ, বিলাপ ও রোদনের নিবৃত্তি হইবে 
না; প্রত্যুত নিশ্চযই গুকতব সম্ভাপ হইবে ॥৬৬| 

আমর! শুনিতে পাই, য্থার্থপবাক্রমশালী বামনন্দরশৃদ্র শহুককে বধ কবিলে, 
কোন ব্রাহ্মণেব সৃতপুত্র ধর্মলাভ কবিয়! পুনবায় জীবিত হইয়াছিল 1৬৭॥ 
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তথা কশ্চিন্ভবেৎ সিদ্ধো৷ মুশির্ববা দেবতাপি বা। 

কৃপণানামনুক্রোশং কুর্য্যাো রুদতামিহ ॥৬৯| 
ইত্যুক্তাস্তে শ্যবর্তস্ত শোকার্তাঃ পুত্রবৎসলাঃ। 
অস্কে শিরঃ সমাধায় রুরুুর্বহুবিস্তবমূ। 
তেষাং রুদিতশব্ন গৃধ্োইভ্যেত্য বচোহত্রবীৎ ॥৭০| 

গৃধ উবাচ। 
অশ্রুপাতপরিক্রিন্নঃ পাঁণিস্পূর্শপ্রগীড়িতঃ। 

ধর্মবাজপ্রয়ে'গাচ্চ দীর্ঘনিদ্রাং প্রবেশিতঃ ॥৭১॥ 
তপসাপি হি সংযুক্তা ধনবস্তো মহাধিয়ঃ | 
সর্ব মৃত্যুবশং বাস্তি তদিদং প্রেতপভনষ্ ॥৭২॥ 
বালবৃদ্ধনহআণি সব সন্ত্যজ্য বান্ধবাঃ | 

দিনানি চৈব রাত্রীশ্চ ছুঃখং তিষ্ঠস্তি ভূতলে |৭৩॥ 
সপ ৭৮৯ সপ্ত শি আপিন সি সি ৯ পিপিপি পা পট 

ভাবতকৌমুদী 
তথেতি। ভবেং আত্রাপন্থিতঃ, সিদ্ধ! বোঁগসিদ্ধঃ ৷ কৃপণাঁনাং শোঁককাতিবাণাং বে যুম্মাঁক- 

মুপবি, অন্ুক্রোশং দাঁম্ ॥৬৯॥ 
ইতীতি। অক্কে ক্রোডে, শিবে। বাঁসকণ্ত | ফট পাঁদঃ শ্লোকঃ ॥৭০1 
অশ্রিতি। বন্ধনাঁম্ অশ্রপাঁতেন পবিক্রিন্ন, সিক্তঃ, অক্কাদস্কান্তবগ্রহণকাঁলে পাশিষ্পর্শেন 

প্রপীডিত;, এয বালক", ধর্শবাঁজন্ত যমগ্ত প্রযোগাৎ নিবৌগাচ্চ দীর্ঘনিদ্রাং প্রবেশিতো মৃত্যুং 
প্রাপিত; ৷ অপ্তা যুম্মাকমত্রাবস্থানং নিপ্ৃ,যোঁজনমেবেতি ভাবঃ ॥৭১| 

তপসতি। প্রেতপত্তনং যমপুবম্। অত এতন্ত তত্র গমনং ন চিত্রমিতি ভাবঃ ॥৭২| 

এবং বাঁজধি শবেতেব পুত্র মৃত্যুুখে পতিত হইয়াছিল আবাব ধার্মিক বাজ! শ্বেত, 
তাহাকে বাঁচাইযাছিলেন ॥৬৮। 

মেইৰপই কোন সিদ্বপুকষ বা! মুনি, কিংবা দেবত| উপস্থিত হইতে পাবেন। 
ঘিনি এখনই শোককাতব ও বোদনপবাধণ তোমাদেব উপবে দযা কবিবেন ॥৬৯॥ 

জঙ্কূক এইবপ বলিলে, শোকার্ত ও পুত্রবসল সেই বান্ধবেবা আবাব ফিবিয়া 
আমিল এবং বালকটীব মস্তক ক্রোডে কবিযা অত্যন্ত বোদন কবিতে লাগিল। 
তাহাদেৰ বোঁদনশব শুনিয়া গৃপ্র আসিযা এই কথ! কহিল ॥৭০| 

গুধ বলিল--“এই বাঁলকটী অশ্রুজ্জলে সিক্ত ও হস্তম্পর্শে নিপীড়িত হইযাঁছিল, 
পবে, যমবাজেব আদেশে মৃত্যুমুখে পতিত হইযাছে ॥৭১| 

তপম্বীই হউক, ধনবান্ই হউক কিংবা বুদ্ধিমান্ই হউক, সকলেই স্ৃত্যুমুখে পতিত 
হইযা থাকে এবং সেই প্রেতপুবেও গমন কবে ॥৭২1 



১৪৫২ মহাভারতে শাস্তি- 
অলং নির্বন্ধমাগত্য শোকন্ত পরিধারণে। 
অপ্রত্যয়ং কুতো হাস্ত পুনরগ্েহ জীবিতম্ ॥৭৪| 
নৈষ জন্থুকবাক্যেন পুনঃ প্াপ্্যতি জীবিতমূ। 
সৃতম্যোৎটদেহস্ পুনর্দেহে! ন বিদ্যাতে ॥৭৫| 
নৈৰ মু্তিপ্রদানেন জদ্ুকম্ত শতৈরপি। 
শক্যো জীবয়িতুং হোষ বাল বর্ষশতৈরপি ॥৭৬॥ 
অথ রুদ্রেঃ কুমারো! বা ব্রন্ধা বা বিফ্ুরেব চ। 

বরমন্মৈ প্রযচ্ছেযুক্ততো জীবেদয়ং শিশু? |৭৭॥ 
নৈব বাম্পবিমোক্ষেণ ন বাশ্বাসকৃতেন চ। 
ন দীর্ঘরুদিতেনায়ং পুনজীঁবং গমি্যৃতি ॥৭৮॥ 

পিপি অপার সি পি রা পাস অসি পাপা সিসি ৯ সত পাতা লাস সিসি সপাসপি্পিস অসিত ঘি অপ নিও 

বালেতি। দিনাঁনি বাত্রীশ্চেতি অত্যস্তসংযোগে দ্বিতীষা। অতো যুন্রীকমেবৈতৎ ন ছুঃখ- 
মিত্যাশযঃ ॥৭৩| 

অলমিতি। নির্ববন্ধমাগ্রহাঁতিবেকমূ। ন বিগ্ভতে প্রত্যবে। বিশ্বীসো যন্সিন্ তং অগ্ঠান্ত 
পুনর্জীবিতং কুতঃ কুতোহপি নেত্যর্থঃ ৭9 

নেতি। উৎসষ্টোত্যক্ত! দেহে। যেন তন্ত, দেছঃ শ্বকা ফঃ1৭৫। 
নেতি। মুরতপ্রদানেন তন্ত দেহস্ত পুন্বর্পণেন ॥৭৬| 
অথ কথমপি ন জীবেদিত্যাহ অথেতি। কুমাবঃ কার্ডিকেষঃ 0৭৭ 
নেতি। শ্বাীসক্তেন নিশ্বাসত্যাগেন। সর্বত্র যৃক্সীকমিতি শেষ? ॥৭৮| 
77:27:78. 50 
বান্ধবেবা সর্বদাই সহ সহস্র বালক ও বৃদ্ধকে পবিত্যাগ কৰিয়! দিন ও বাত্রি 

ছুঃখে অতিবাহিত কবে ॥৭৩| 
শোকিভাব বহনের জন্য তোমাদেব গুকতব আগ্রহ কৰা নিষ্পুয়োজন | আজ 

পুনরায় ইহাব জীবন কি করিয়া আসিবে? সে বিষয়ে আমাব বিশ্বাস নাই ॥৭৪1 
কেবল শৃঁগালেৰ কথায় এই বালকটা পুনবাঁয় জীবন পাইবে না। কারণ, যে 

জীব, যে দেহ ত্যাগ কিয়া যায়, সে জীবেৰ সে দেহ আব হয় না 1৭৫1 
শত শত শৃগালও শত শত বংমবেও সেই দেহ দান করিয়া! এই বালকটীকে 

বাঁচীইতে পারিবে না ॥৭৬| 
তবে ব্মা, বিষ, মহেখর কিংবা! কার্তিক আসিয়া! ইহাকে যদি বর দেন, তবে 

এই শিশু বাঁচিতে পাঁবে 8৭৭ 



পর্বণি উনপথ্াশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৪৫৩ 

অহঞ্চ ক্রৌহ,কশ্চৈব যয বে চীন্ত বান্ধব 

ধর্ঘাধর্মে গৃহীত্বেহ সর্ব বর্তীমহেহধ্বনি ॥৭৯| 

অপ্রিয়ং পরুষঞ্চাপি পরদ্রোহং পরস্ত্িয়ম। 

অধর্ধমনৃতকৈব দুরাৎ প্রাজ্ঞ! বিবর্জয়েৎ |৮০। 

ধর্মং সত্যং শ্রচ্ত ন্তাব্যং মহতীং প্রাণিনাং দয়ামূ। 

অজিন্বত্মশাঠ্যঞ্চ বতুতঃ পরিমার্গত ॥৮১।॥ 

মাতরং পিতবং বাপি বান্ধবান্ সুহৃদস্তথা ৷ 

জীবতে৷ যে ন পশ্যন্তি তেষাং ধর্মমবিপর্ধ্য়ঃ ॥৮২। 

যো ন পশ্ঠাতি চ্ষুরভ্যাং নেঙ্গতে চ কথঞ্চন। 

তস্য নিষ্ঠাবসানান্তে রুদন্তঃ কিং করিয্যথ ॥৮৩। 

ইত্যকতান্ত স্ৃতং ত্যক্ত ভূমৌ শোকপরিপ্তাঃ। 

দৃহমানাঃ সুতন্নেহাৎ, প্রবযুর্বান্ধবা গৃহম্ ॥৮৪॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 

অহমিতি। ক্রোষটুকঃ শৃগালঃ । অধ্বনি সংাবমার্গে॥৭৭৷ 

অপ্রিযমিতি। পকষং নিুবম। অনৃতং সিগ্যা। সর্বেধামেব পাঁপজনকন্বর্দিতি ভাব: 1৮৭| 

ধন্মমিতি। প্রত: পাগনজঞানম্। অজিগতবং অকুটিত্বম। পবিমারগত সমন্তাৎ অন্য 1৮] 

মাতিবমিতি | ন পত্ঠন্তি সাহীষ্যবিধানাঁষ নামুদনাধতে, ধর্ান্ত বিপর্ধ্যযে। লোপো তবতি ॥৮২॥ 

_বইতি। যো বাক; নেগতে ন স্পন্দতে। তল নি্াবসানান্তে নাশনিশচযান্তে 1৮৩ 

তোমাদেব অশ্রপপাত, নিশ্বাস ত্যাগ কিংবা উচ্চম্ববে বোদনদাঁব! এ বালক 

পুনবাষ জীবন লাভ কবিবে না ॥৭৮ 

আমি, শুগাল, তোমব। এবং ইহাব অন্য যে সকল বান্ধব আছে, তাহাবা সকলেই 

পুণ্য ও পাঁপ লইয়! এই জগতে সংসাবপথে চলিয়াছি ॥৭৯॥ 

্রীজ্জলোক অপ্রিষ, নিব, পবদ্রোহ, পবস্্ী, অধন্দ ও মিথ্যা আচবণ দুব হইতে 

পবিত্যাগগ কবিবেন ৮০॥ 

তোমবা ধর্ম, অত্য, শাস্তজ্ৰান, স্থাঁয়সঙ্গতকার্ধ্য, প্রাণিগণেব উপবে মহা দা, 

সব্লতা ও সাধুত৷ অর্জন কবিবাব জন্ত যত্ুপূর্বক অন্বেষণ কব।৮১1 

যাহাব! পিতা, মাতা, বান্ধব ও নুহদ্বর্গকে জীবিত অবস্থায না দেখে, তাহাদেবই 

ধর্ম লোপ হয় ॥৮২1 

যে নয়নযুগলঘাবা দর্শন কবে না, বিংবা! যাহাব একটুও স্পন্দন নাই, তাহাব 

মৃত্যুনিশ্চয়েব পৰে তোমবা বোদন কবিয়া কি কবিবে ? 1৮৩ 

ক 



১৪৫৪ মহাভারতে শান্তি- 

জন্থুক উবাচ । 
দারুণ মর্তযলোকোহয়ং সর্ববপ্রীণিবিনাশনঃ | 
ই্টবন্ধুবিয়োগশ্চ তথেহাল্পঞ্চ জীবিতমূ। 
ব্হবলীকমসত্যঞ্ধাপ্যতিবাঁদাপ্রিয়ংবদমূ ॥৮৫॥ 
ইমং প্রেন্ষ্য পুনর্ভাবং দুঃখশোকবিবর্ধনমৃ। 
ন মে মানুষলোকোহয়ং মুহূর্তমপি রোচতে |৮৬| 
অহো! ধিক্ গৃপ্রবাক্যেন সন্গিবর্তথ মানুষাঁঃ || 
প্রদীপ্তাঃ পুত্রশোকেন যখৈবাবুদ্ধয়স্তথা |৮৭| 
কথং গচ্ছথ নিন্সেহাঁঃ অুতন্বেহং বিশ্জ্য চ। 
শ্রনত্বা গৃপ্রন্য বচনং পাঁপস্তেহাকৃতাতবনঃ ॥৮৮| 

ভাবতকৌমুদী 
ইতীতি। ভূমে ত্যক্কেতি সম্বন্ধ: 1৮৪ 
দঁকণ ইতি। সর্বষামেব প্রাঁণিনাঁং বিনাশনঃ কাঁলেন বিনাঁশজনকঃ | বহ্বপীকাদিকং পন্তাম 

ইতি শেষঃ ৷ হট পাদঃ শ্লোকঃ ৮৫ 
ইমমিতি। ভাবমবস্থাম্ ৮৩ | 
অহো| ইতি। সন্গিবর্তস্ব সন্নিবৃতা জাঁতাঁঃ ॥৮৭॥ 
কথমিতি। অকৃতাত্মনঃ অশিক্ষিতবুদ্ধেঃ।৮৮| 

গৃত্র এইবপ বলিলে, সেই বান্ধবেব। বালকটাকে ভূতলে বাখিয়া তাহাব নহে 
শোকার্ত ও সন্তপ্ত হইতে থাকিয়া, গৃহেব দিকে গমন কবিতে লাগিল 1৮৪॥ 

শৃগাল বলিল--“দমস্ত প্রাণীবই বিনাশঘটক এই মর্ত্যলোক অতিভযঙ্কব | 
এখাঁনে অভীষ্টলোক ও বন্ধুজনেব বিচ্ছেদ হইয়া থাকে এবং প্রাণিগণেব জীবন অল্প- 
কাল স্থায়ী হয়, আব বনুতব অলীক, অসত্য ব্যবহাব, অত্যুক্তি ও অপ্রিয়বাদী 
লোক দেখা যায় ॥৮৫॥ 

হুঃখশোকবদ্ধক এই অবন্থ। দেখিয়। এই মর্ত্যলোক আমাব মুহুর্তকালও ভাল 
লাগে না ॥৮৬ 

হে মনুষ্যগণ ! তোমাদিগকে ধিক্। কেন না, তোমব পুত্রশে!কে সন্তপ্ত হইয়াও 
নিব্রবোধের স্থায় গৃত্রেব বাক্যে ফিবিয়। যাইতেছ ॥৮৭॥ 

তোমবা পাপাত্বা ও অশিক্ষিতবুদ্ধি গৃথেব বাক্য শুনিয়। পুত্রন্নেহ বিসর্জন দিয়া 

স্েহশৃন্ হইয়! কেন যাইতেছ ? 1৮৮ 

(৮৭) অত্র পদপাদবৈপবীত্যং বলমেব পুত্তকতেদে ব্য । 



পর্বণি উনপঞ্চাশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১৪৫৫ 

সুথন্তানস্তরং ছুঃখং দুঃখন্যানম্তবং সুথমৃ। 

৬ লোকে নেহান্তেকমনন্তরমূ |৮৯| 
ইমং ক্ষিতিতলে ত্যক্ত। বালং রূপসমন্বিতযৃ। 
রা মূঢাঃ । পুত্রং ত্যক্ত। ক যাস্তথ ॥৯০| 

বপধৌবনসম্পন্নং ছ্যোতমানমিব রয় | 
জীবন্তমিব পশ্যামি মনসা নাত্র সংশয় |৯১। 

বিনাশে নাস্ত নহি বৈ স্ুখং প্রাপ্ন্যথ মানুষাঁঃ || 
পুত্রশোকাভিতগ্তানাং ভবিষ্যত্যদ্ বঃ ক্ষমমূ ॥৯২। 

ছুঃখসভ্তাবনাং কৃত্ব৷ ধাবায়িত্ব সুখং স্বযযূ। 
ত্যক্ত। গমিত্যথ কাদা সমূৎস্জ্যালপবৃদ্ধিবৎ ॥৯৩॥ 

তাবতকৌমুদী 
সুখন্তেতি। সুখছুঃখাভ্যামাবৃত ব্যাপ্তে। একং সুখং ্ঃখং বা, অনন্তবং নিবস্তবম্।৮৯| 

ইমমিতি। কুলশোভাকবং বংশীলঙ্কাবম্ 1৯০| 

রূপেতি। রূপেণ সেন্দর্যেণ যৌবনেন বৌবনবদ্লেন চ সম্পন্নম্, তদানীমপি বাঁপ্বাঁৎ বোঁবন] 
সম্ভবাৎ। পশ্তামি সম্তাবয়ামি ॥৯১। 

বিনাশেনেতি । ক্ষমং যোগ্যং মবণমেবেতি শেষ; ॥৯২॥ 

ঘ্ুঃখেতি। বাত্রাবত্রাবস্থানে দু-খসম্তাবনং কষ্টনিবপণং কৃত! স্ববং সুখং ধাবধিত্বা! গৃহে স্ুখমব 
ধাঁধ্য 1৯৩॥ 

্রিজভিসিডি দিনত আবাব দুঃখে পবে নুখ হইয। থাকে; স্ৃতবাং 

নুখছুখেযুক্ত জগতে সুখ বা ছুঃংখ ইহাব একটাই নিবস্তব হয ন1॥৮৯ 

মূঢ মানুষগ্ণ । বংশের অলঙ্কাব ও পবসন্ুন্দব এই বালকপুত্রটাকে ভূতলে 
ত্যাগ কবিষ! তোম্ব| কোথায যাইবে ? ॥৯০। 

ইহাব বপ ও যৌবনেব ম্ভাষ বল বহিযাছে এবং আপন কান্তিতে যেন দীপ্তি 

পাইতেছে , সুতবাং আমি মনে মনে উহাকে জীবিত বলিয। ধাবা। কবিতেছি 

এ বিষষে কোন সন্দেহ নাই ॥৯১। 

হে মানুষগণ। এই বাঁলকটীব মৃত্যুতে তোমবা সুখ পাইবে না; ববং পুত্রশকে 
সন্তপ্ত হওযাঁয তোঁমাঁদেবও মৃত্যু হইতে পাবে ॥৯২॥ 

বাত্রিতে এখানে থাকিলে গুকতব কষ্ট হইবে, আব গৃহে গমন কৰিলে সে কষ্ট 
৬ সপ্ন 

(৯২) অত্র পুত্তকভেদ এব পাঠভেদো ভটব্যঃ। 



১৪৫৬ মহাভারতে শীস্তি- 

ভীম্ম উন্বাচ। 
তথা ধর্মবিরোধেন প্রিয়মিথ্যাভিধায়িন] ৷ 

শ্বশীনবাঁসিন৷ নিত্যং রাত্রিং মুগয়তা নৃপ | ॥৯৪॥ 

ততো মধ্যস্থতাং নীতা বচনৈরমতোপমৈঃ। 
জন্থুকেন স্ববীর্্যার্ঘ,বান্ধবাস্তম্ত ধিষ্ঠিতাঃ ॥৯৫॥ (যুগ্মকম্) 

গৃথ্ধ উবাচ। 
অয়ং প্রেতসমাকীর্ণো৷ বক্ষরাক্ষমসেবিতঃ | 
দারুণঃ কাননোদ্দেশঃ কৌশিকৈরভিনাদিতঃ |৯আ 

ভীমঃ সঘোরশ্চ তথা নীলমেঘসমপ্রভঃ | 
অন্মিন্ শবং পরিত্যজ্/ প্রেতকার্ধ্যান্ত্যপাসত ॥৯৭॥ (ষুগাকম্) 

ভানুর্যাবৎ প্রয়াত্যস্তং যাঁবচ্চ বিমল! দিশঃ | 
তাঁবদেনং পরিত্যজ্য প্রেতকার্ধ্যাগ্যুপাঁসত |৯৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
তথেতি। ধর্মথবিবোধেন সৎকাববিলঙ্বিধানাদদিতি ভাব | মৃগ্র্তাঁ ভোজনসৌকত্যার্থ- 

ম্িষ্যতী। মধ্যস্থতীং স্টিতিগ্রস্থানযৌর্মধ্যবর্ঠিতাং তযৌঃ সন্দেহ মিত্যর্থ;। ধিঠিতাঁঃ অধি- 
ঠাপিতাঃ ॥৯৪--৯৫। 

অক্লমিতি। প্রেতৈমূতিণবৈঃ সমীকীর্ঘঃ । কাননোদেশে। বনাংশঃ, কৌঁশিকৈ; পেচকৈঃ। 
প্রেতকাধ্যাণি পৃবকপিগুদীনাদীনি, উপাসত অম্থতিষ্ঠত 1৯৬৯৭ 

ভানুবিতি । ভানুঃ হুর্য্যঃ। বিমলাঃ অন্ধকাবশূন্তাঃ 1৯৮ 

হইবে না; ইহ! মনে কবিয়। নিজেদেব নুখেব জন্য অব্ববুদ্ধিবগ্যায় ইহাকে পরিত্যাগ 
কবিয়া এখন তোমব। কোথায যাইবে ? ॥৯৩| 

ভীম্ম বলিলেন-_'রাজা ! সর্বদা শ্বশীনবাসী সেই শুগাল নিজেব কার্ধ্য সাঁধন 
কবিবাঁব জন্য বাত্রি হওয়ীর আঁকাঁজ্গা, কবিয়া সেইবপ ধর্মবিরোধী মিথ্যা, অথচ 
অমৃততুল্য প্রিম্বাক্যদ্বাবা সেই বন্ধুবর্গকে অবস্থান ও প্রস্থানের মধ্যবর্তী কবিয়! 
তাহাদিগকে তখন থামইয়া দিল? 1৯৪--৯৫॥ 

"প্র বলিল-_এনুস্তগণ ! বনেব এই অংশে মানুষের বহুতব শব রহিয়াছে, 
যক্ষ ও বাক্ষদগণ বিচবণ করিতেছে, পেচক ডাঁকিতেছে এবং নীলমেঘের হ্যায় দৃষ্টি 
গোচর হইতেছে ; স্ৃতবাং এই বনভূমি অতিভীষণ স্থান। অতএব তোমরা এই- 
স্থানে বলিকটাকে পবিভ্যাগ কৰিয়া গৃহে যাঁইয উহীৰ প্রেতকার্ধ্য কর ॥৯৬--৯৭॥ 



র্ধ্বণি উনপঞ্শদধিকশততমৌইধ্যায়ঃ | ১৪৫৭ 

নদন্তি পরুষং শ্রেনাঃ শিবাঃ ক্রোঁশস্তি দারুণমূ । 

মৃগেন্দাঁ প্রতিন্দন্তি রবিবন্তঞ্ণ গচ্ছতি ॥৯৯॥ 

চিতাধুমেন নীলেন সংরজ্যন্তে চ পাঁদপাঁঃ। 
শুশীনে চ নিবাহীবাঃ প্রতির্দস্তি দেবতাঃ ॥১০০| 
সর্ব্বে বিবৃতদেহাশ্চাপ্যম্মিন্ দেশে মুদারুণে। 
যুষ্মান্ প্রধর্ষয়ি্ন্তি বিকৃতা মাংসভোজিনঃ ॥১০১| 

ক্ুরম্চীয়ং বনোদ্দেশো ভয়মগ্য ভবিষ্তি। 

ত্জ্যতাং কাষ্ঠভূতোহয়ং স্স্যতাং জন্মুকং বচঃ॥১০২| 
যদি জান্ুকবাক্যানি নিক্ষলান্যনৃতাঁনি চ। 
শ্রৌষ্থ ভ্রটবিজ্ঞানাস্ততঃ সর্বে বিনজ্জ্যথ ॥১০৩| 

ভাবতকৌযুদী 
নদন্তীতি। পকষং নি্বম্, শিবাঃ শৃগালাঃ ৷ মৃগেন্ছাঃ সিংহাঃ |৯৯। 

চিতেতি। সংবজ্যন্তে লিপ্যন্তে । দেবতা! দেববোনবঃ প্রেতাঃ ॥১০০| 

সর্ব ইতি। বিবৃতদেহাঃ প্রকটিতশবীবাঃ | প্রযবিস্যন্তি অভিভবিষ্বান্তি॥১০১ 

ক্রুবইতি। ভং যুন্বাকমৃ। অযং বালকঃ, মৃষ্যতাং বিবিচ্যতীং বিবেচনেন ত্যজ্যতাম্, 

জথুকন্ত শৃগালন্তেদ্মমিতি জাব্খুকম্ ॥১০২| 

যদীতি। অনৃতাঁনি মিব্যাভৃতাঁনি | ভ্ষ্টবিদ্রানি। বিচ্যুতসত্যজ্ঞানা যুযম্ 1১০৩1 

স্পিন্পান্পা অজ 
স্ত ৯০৯৬৪ 

ষে পর্য্যস্ত সূর্য্য অস্ত যাঁন এবং যে পর্যন্ত দিকৃঘকল অন্ধকাবশূন্ত থাকে, তাহাঁব 

মধ্যে তোমবা এই বাঁলকটীকে পবিত্যাগ কবিয৷ গৃহে যাঁইয৷ উহা প্রেতকাধ্য 

কব ॥৯৮। 

শ্রেনপক্ষিগণ নিষ্ুব বৰ কবিতেছ, শুগালগ্ণণ উচ্চন্ববে ভাকিতেছে, সিংহগণ 

গর্জন কবিতেছে, সূর্্যও অস্ত যাইতেছেন ॥৯৯॥ 

নীলবর্ণ চিতাধূমে বৃক্ষ সকল লিপ্ত হইতেছে এবং উপবাসী প্রেতগণ শ্মশানে গর্জন 

কবিয়া বেড়াইতেছে ॥১০০॥ 

বিকৃত মূষ্তি ও মাংসভোজী শ্রেনপ্রভ্তি সমস্ত প্রাণীই আবিভূর্ত হইয়া এই 

ভীষণ শ্বুশীনে তোমাদ্িগকে আক্রমণ কবিবে 1১০১1 

এই বনভূমি অতি ভীবণ ; স্থৃতবাং আজ তৌমাদেব অত্যন্ত ভয় হইবে। অতএব 

এই কাষ্ঠপ্রীয় বালকটাকে পবিত্যাগ কব এবং শুগালেব বাক্যসম্ন্ধে বিব্চনা 

কব ॥১০২॥ 

১৮৩ 



১৪৫৮ মহাভারতে শান্তি 

জন্থুক উবাচ। 
স্থীয়তাং নেহ ভেতব্যং যাবতপতি ভাক্ষরঃ ৷ 

তাব্দসম্মিন্ সুতস্সেল্দনির্ধবেদেন বর্তত ॥১০৪।॥ 

স্বৈরং রুদস্তো। বিশ্রন্ধাশ্চিরং স্সেহেন পশ্ঠত। 
দারুণেহস্মিন্ বনৌদ্দেশে ভয়ং বো ন ভবিষ্যতি ॥১০৫॥ 

অম্নং সৌম্যো বনোদ্দেশঃ পিতৃণাং নিধনাকরঃ | 
স্থীর্তাং যাব্দাদিত্যঃ কিং বঃ ক্রব্যাদভাষিতৈঃ ॥১০৬| 
দি গৃস্ত বাক্যানি তীব্রাণি রভলানি চ। . 

গৃ্রীত মোহিতাত্বানঃ স্থুতে। বো৷ ন ভবিষ্যৃতি |১০৭॥ 
৬০৯২০ বিত্ত ৯৮৯৬০৯৯৬০৯৯ ক সমর সি তাস ছি সি অসি উই সি এ দস ছি গলি লো সপ সি 

স্থীয়তামিতি। অনির্বেদেন আত্মশীন্তভাবেন, বর্তত তিষ্ঠত |১০৪| 

শ্বৈমিতি। শ্বৈবং ঘ্বচ্ছন্দম্, বিশ্রব বিশ্বস্তাঃ সন্তঃ ॥১০৫। 

অযমিতি। সৌম্যঃ স্ুন্দবো নিকপদ্রব ইতার্থ:, নিধনাকবঃ শশানম্। ক্রব্যাদন্ত মাংস- 
ভৌজিনো গৃন্ত ভাঁষিতৈবীদৃশৈর্বাকোঃ ॥১০৬| 

য্দীতি। তীব্রাণি উৎকটাঁনি, বভদানি প্রস্থানে প্রবৃতিবেগপবাণি। ন ভবিষ্যাতিন 
স্থান্ততি ॥১০৭॥ 

নিক্ষল শৃগালেব বাক্যগুলিকে সত্য মনে কবিয়। ও জ্ঞানশৃন্ত হইয়া উহাই যদি 
তোমব শুনিতে থাক, তাহা হইলে সকলেই বিনষ্ট হইবে? ॥১০৩॥ 

শৃগাল বলিল--তোমবা এইখানে থাক, ভয় কবিও না। যেপর্য্্ত সূর্য্য 
আছেন, সেই পর্যন্ত আত্মগ্রীনি পবিত্যাগ কবিয়া পুত্রন্নেহবশত: এইখানেই 
থাক ॥১০৪1 

তোমবা ইচ্ছান্ুসাবে বোঁদন করিতে থাকিয়! বিশ্বস্তচিত্তে ন্েহেব গুণে দীর্ঘকাল 
বালকটাকে দর্শন কৰ। এই বনভূমি ভীষণ হইলেও তোমাদেব কোন ভয় হইবে 
না ॥১০৫॥ 

মনুষ্তগণ ! এই বনভূমি ও শ্মশান উপদ্রবশূন্য £ অতএব যে পর্য্যন্ত ূ র্ধ্য থাকেন, 
সে পর্যন্ত তোমবাও থাক ; মাংসভোজী গৃধেব ব'ক্য গ্রহণ কবাঁয় তোমাদেব কোন 
ফল হইবে না৷ ॥১০৬| 

তোমবা মুগ্ধচিন্ত হইয়া যদি গৃথ্রেব উৎকট ও সত্বব প্রস্থান প্রবৃত্তিজিনক বাক্য 
গ্রহণ কর, তাহা হইলে বস্ততই তোমাদেব পুত্র বাঁচিবে নাঠ। ১০৭1 
পি 

(৪) : তাবদশ্মিন্ শুতে সেহাঁৎ' বন্গ। 
সপ া্উপসসসপসপসপসপ 



পর্ববণি উনপঞ্চাশদধিকশততমৌহ্ধ্যায়ঃ ১৪৫৯ 

ভীন্ব উবাচ। 
গৃথ্োহস্তমিত্যাহ গতে। গতো! নেতি চ জদ্ভুকঃ। 

সতস্ত তং পরিজনমুচতুন্ো ্ুধাস্থিতৌ |১০৮| 
্বকার্্যবদ্ধকক্ষৌ তৌ৷ রাজন্*। গৃধোহথ জন্ুকঃ। 

ক্ষুৎপিপাসা-পরিশ্রান্তৌ শাস্ত্রমালম্থ্য জল্পতঃ ॥১০৯| 
তয়োর্বিজ্ঞানবিছুষোদ্য়োমপিপতজিণোঃ। 

বাঁক্যৈরম্ৃতকষ্সৈস্তৈঃ প্রতিউন্তি ব্রজস্তি চ ॥১১৭| 
শোঁকদৈগ্যমাবিষট! কুদ্ন্তস্তস্থিরে তা । 
্বকার্যযকুশালাভ্যাং তে স্রাম্যন্তে হি নৈপুণাৎ ॥১১১| 
তথা তয়োধ্বিবদতোধ্বিজ্ঞানবিদ্বযোদ যোঃ। 

ৃধ ইতি। স্থর্যঃ অন্ত, গত ইতি গৃত্র আহ ক্ষ, জুকত্ত সুধ্য: অস্তং ন গত ইত্যাহ প্ম। 

ুধাখিতৌ তৌ গৃণরশুরালৌ মৃতন্ত বালকন্ত তং পবিজনমিথমূচতুঃ ॥১০৮। 
শ্বেতি। ব্বকার্য্ে নিজনিজকাঁধ্যসাধনে ব্দ্ধকক্ষৌ। নিতরামাগ্রহাপ্ষিতী। জন্পতে| 

ক্রতঃ ম্ম॥১০৯। 
তবোবিতি। বিশেষেণ জ্ঞাধতে অনেনেতি বিজ্ঞানং লোকগ্রবৃত্িঃ তৎ বিত্ত ইতি বিজন- 

বি্াংসী তর, মুগপতলিণো: গণপক্িণো শৃগাশগৃরযৌঃ। প্রতিিত্তি একবাবং ততরাবতিষঠন্ে 

একবাবং ততো ব্রজন্তি চ তে বান্ধব! ইতি শেষঃ ॥১১০| 

শোকেতি। তস্থিবে তে বাঞ্ধবাঃ। স্বকীর্যরুশলাভ্যাং গৃগশৃগালাভ্যান্॥১১১। 

ভীগ্ম বলিলেন-_গৃণ্র বলে--সুর্ধ্য অস্ত গিয়াছেন ? আবাব শুগাল বলে--্থ্্য 

অস্ত যান নাই; এই ভাবে ক্ষুধার্ত সেই গৃত্ধ ও শৃগাল মৃত বালকটাব সেই বন্ধবর্গকে 

বলিতে লাগিল ॥১০৮॥ 
বাজা! ক্ষুধা ও পিপাঁসায় কাতব সেই পৃ ও শুগাল আপন আঁপন কাধ্্য- 

সীধনে ব্্বপবিকব হইয়। শাস্ত্র অবলম্বন কবিয়া' এইবপ ব্লিতেছিল 1১০৯ 

রও শৃগাল উভয়েই লোকে গ্রতৃতি বুঝিত এবং ভাহাদেব বা
ক্যগুলিও 

অমৃতেব ন্তাষ মধুব ছিল ; স্থুতবাঁং মৃত বালকের বাঁন্ধবগণ তাঁহাদের বাক্যে বিশ্বাস 

কৰিষা একবার থাকে, আঁবাৰ যাঁষ, এইবপ কবিতে লাগিল ১১০1 

তখন মৃত বাঁলকেব বা্ধবেবা! রোদন কৰিতে থাকিষা শোককাতর অব
স্থায় সেই 

স্থানে অবস্থান কবিতে লাগিল, আব স্বকাধ্যসাধননিপুণ গৃ্র ও শৃগাল বাক্- 

পট তাৰ গুণে তাহাদিগকে বিচলিত করিতে থাকিল ॥১১১ 



১৪৬০ মহাভারতে শান্তি 

দেব্যা প্রণৌদিতে। দেবঃ কারণ্যানকিতেক্ষণঃ | 
ততস্তানাহমনুজান্ বরদৌহল্্ীতি শঙ্করঃ 

তে প্রত্যুছুরিদং বাক্যং ভুঃখিতাঃ প্রণতাঃ স্থিতাঃ ॥১১৩| 
একপুত্রবিহীনানাং সর্বেষাং জীবিতার্ধিনামূ। . 
পুত্রম্ত নো৷ জীবদানাজ্জীবিতং দাতুমহ্দি ১১৪। 
এবমুক্তঃ স ভগবান্ বারিপুর্ণেন পাঁণিনা । 
জীবিতং ম্ম কুমারায় প্রাদ্দাঘর্ষশতানি বৈ ॥১১৫| 
তথ! গোমাধুগৃতাভ্যাং প্রাদদৎ ক্ষুদিনাশনমৃ। 

বরং পিনাকী ভগবান্ হইতে রতঃ ॥১১৬| 

ভারতকৌয়দী 
তথেতি। ছয়ো; গৃশগালরোঃ ৷ সর্বত্র সামীপ্যসন্বন্ধে বী 1১১২। 

দেব্যেতি। দেব্যা পার্বত্যা। কাঁকণ্যেন দবহা! দর্াঁগতাশ্রণ! আর্্রীকৃতে ঈগণে চস্ুবীর্যস্ত 
সঃ। ফটুপাঁদঃ শ্লৌকঃ ॥১১৩। 

একেতি। এক এব পূত্রস্তেনাপি বিহীনানাম্। ন: অম্মাকম্ ॥১১৪॥ 
এবমিতি। বাঁবিপূর্ণেন পাঁণিনা দান: প্রসিদ্ধমূ। জীবিতং জীবনম্ 1১১৫1 
তথেতি। উর বিডির হি হারা সাজি বার 

 লোকমনোভীবাভিজ গৃত্ব ও শৃগাল সেইবপ বিবাদ কবিতেছিল এবং মৃত 
বালকটাব বন্ধুঘণও সে স্থানে অবস্থান কবিতেছিল, এমন সমযে পা্বতীব সহিত 
মহাঁদেব সে স্থানে উপস্থিত হইলেন 1১১২ 

ক্রমে দয়। উপস্থিত হওয়ায় মহাদেবের নয়নে জল আসিল এবং পাবর্বতীও তাহাকে 
গ্রণোর্দিত কবিলেন। তাহীব পর মহাঁদেব সেই মনুষ্তগণকে ব্লিলেন--'আমি 
তভোমার্দিগকে ববদীন কবিব' । তৎপবে সেই মানুষেরা ছুঃখিত চিন্তে প্রণত থাকিয়া 

এই কথ| বলিল--1১১৩। 

“দেবদেব! এটী আমাঁদেব একমাত্র পুত্র ছিল, এও আমাদিগকে ত্যাগ কবিয়া 
গিয়াছে ; স্বৃতরাং আমবা সকলেই উহা জীবন প্রার্থনা কবি। অতএব আপনি 
এই পুণ্রটাব জীবন দান কৰিয়া৷ আমাদেরও জীবন দান ককন? 1১১৪॥ 

সেই বান্ধবেবা' এইবপ বলিলে, ভগবান্ মহাদেব জলপূর্ণ হস্তে বালকটাকে 
জীবন দান কবিয়া শতবর্ষ আমু দান ব করিলেন ১১৫ 

(১১৫) -* বাঁবিপূর্ণেন চক্ষু বঙ্গ 
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ততঃ প্রণম্য তে দেবং শ্রেম্োহ্্সমন্থিতাঃ। 

কৃতকৃত্যাঃ নুসংহষী প্রাতিষঠন্ত তদা বিভো | ১১৭ 
অনির্বেদেন দীর্ধেন নিশ্চয়েন গ্রবেণ চ। 
দেবদেবপ্রসাঁদাচ্চ ক্ষিপ্রং ফলমবাপ্যতে ॥১১৮] 

পশ্ঠ দৈবস্ত সংযোগং বান্ধবানাঞ্চ নিশ্চয়ম্। 

কূপণানান্ত রুদতাং কৃতমশ্রপ্রমর্জনমূ ॥১১৯ 
পশ্য চাল্পেন কালেন নিশ্চয়ান্বেষণেন চ। 

সিরা প্রসাদং শঙ্করাৎ প্রাপ্য ছুঃখিতাঃ নুখমাগ্বন্॥১২০| 

তত ইতি। তেবাঁলকবাদ্ধবাঃ শ্রেষদা! বালকজীবনলাভরূপমঙ্গলেন যো হর্যন্তেন সমঘিতাঃ। 

সুসংহবষ্ট। আননেন বিশ্বয়েন চাতিহ্ষ্টবোমাণঃ 0১১৭ 

ইখমন্ত্রাপি সম্ভবতীত্যাহ অনিবিতি। অনির্বেদেন অন্মাকং পাঁপাঁদেব মৃত ইত্যাত্ময়ানি- 

রাহিত্যেন, দীর্ধেণ দীর্ঘকাঁদীনেন, নিশ্চষেন অবিব্তদেহত্বাদবস্তমেবায়ং জীবিস্তীতি নির্ণষেন, 

গ্রবেণ অবস্মেব ভগগবাননগরহীষ্যতীতি বাস্ধবানং গ্রববিশ্বীসেন চ। অবাপ্যতে লোকৈঃ॥১১৮ 

পণ্তেতি। নিশ্চয় নিশ্চিতফললাভমূ। বৃপণাঁনাং শোঁককাতবাণীমূ। তং দেবদেবেন 1১১৯ 

পশ্তেতি। নিশ্তরাঘেষণেন প্রস্থানাবস্থানযৌবেকতবনিরণযানুরন্ধানেন ।১২৭। 

এবং সর্ববভূতহিতসাধনে নিবত ভগবান্ মহাঁদেব শৃগাল ও গৃএকে তাহাদের 
ক্ষুধার সময়ে অভীষ্ট দ্রব্যলাভের বরদাঁন কবিলেন ॥১১৬| 

বাজ! তাহাব পব সেই বাঁলকেব বাঁন্ধবেবা বিন্রয় ও আনন্দে বৌমাঞ্চিত 

দেহ ও কৃতবার্ধ্য হইয়া মহাদেবকে নমস্বীব করিয়া মঙ্গল ও হর্ষেব সহিত তখনই সে 

স্থান হইতে প্রস্থান কবিল ॥১১৭| 

“আমাদের পাপেই মবিয়াছে” এইবপ আত্মগরীনি না থাকায়, “এ অবশ্যাই বাঁচিবে' 

এইবপ ধাবণা থাকাঁয় এবং “ভগবান্ নিশ্চয়ই অনুগ্রহ কবিবেন” এইবপ গ্রব বিশ্বাস 
থাকায়, আর ঈশ্ববেব অনুগ্রহে অন্থাত্রও মানুষ সত্বব এই জাতীয় ফল পাইয়া 
থাকে 1১১৮1 

ুধিিব! দেখ, দৈবেব কি অভ্ভুত সংযোগ । কেননা, বালকেব বান্ধবেরা 
শোকে কাতর হইয়! রোদন কবিতেছিল, এমন সমযে মহাদেব আসিয়া তাহাদের 

অশ্রমাজ্জন কবিলেন 1১১৯॥ 

আরও দেখ, সেই বান্ধবেবা ছুঃখিতই ছিল এবং কর্তীব্যের অনুসন্ধান করিতেছিল, 

এমন সময়ে তাঁহাঁব! অল্পকাল মধ্যেই মহাদেবের অনুগ্রহ লাভ কবিয়া পরম সুখ 

লাভ করিল ॥১২০। 



৯৪৬২ মহাভারতে 

তে বিশ্মিতাঁঃ প্রহফীশ্চ পুত্রসংজীবনাঁৎ পুনঃ। 

বডৃবুর্ভরতশ্রেষ্ঠ ! প্রসাদাচ্ছ্করন্ত বৈ 1১২ 
ততস্তে ত্বরিতা রাজন! ত্যক্ত। শোঁকং শিশুস্তবমূ। 
বিবিশুঃ পুত্রমাদায় নগরং ছষ্টমানসাঁঠ 
এব৷ বুদ্ধিঃ সমস্তানাং চাতুর্বপ্যেন দর্শিতা |১২২| 

ধর্মার্ঘমোক্ষসংযুক্তমিতিহাঁসমিমং শুভমূ। 

শ্রুস্থা মনুষ্যঃ সততমিহ প্রেত্য চ মৌদতে ॥১২৩| 

ইতি প্রীমহাভারতে শতরাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্করণি 

আপদ্থর্থে গৃপ্রজন্ুকসংবাদে উনপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ || 

ভাঁবতকৌমুদী 
তইতি। পুনঃ, পুত্তস্ত তন্ত বালকস্ত সংজীবনাৎ ॥১২১ 
তত ইতি। শিশুস্ব শিশুমবণছীতম্। চারতুরর্দ্যেন বিশিষ্টানাম্, দর্শিতা অনেনেতিহাঁস- 

কথনেন ম্যা। ষট্পাদঃ শ্লোক: ॥১২২॥ 

ধর্মেতি। ধন্মার্থমোক্ষৈ; তত্তদিষয়বাঁকোঃ সংযুক্তমূ। প্রেত্য পবলোকে ॥১২৩ 
ইতি মহামহোপাঁধ্যায়-ভাবতীচাঁধয-শ্রীহবিদাসসিদ্ধাস্তবাগশভট্রাচার্ধ্যবিরচিতায়াং 

মহাঁভাঁবতটীকাঁধাঁং ভাবতকৌ মুদদীসমাখ্যারাং শাস্তিপর্বণি আপদ্র্শে 
উনপথ্াশদধিকশততমোহধ্যাযঃ 1০ 

ভবতশ্রেষ্ঠ! সেই বাঁ্ধবেবা মহাঁদেবেব অনুগ্রহে পুনবায় বালকটার জীবন লাভ 
কবাঁয় বিশ্মিত ও আনন্দিত হইয়াছিল 0১২১1 

বাঁজা! তাহাব পর তাহাঁবা বালকেব শৌক পরিত্যাগ কবিয়া হুষ্টচিত্ত হইয়া 
বালকটাকে লইয়া সর যাইয়া! নগরে প্রবেশ করিল। যুধিষটির! এই আমি 
সমস্ত বর্ণেবই মৃত্যুব পরে পুনজ্জবিনেব বিষয় দেখাইলাম 1১২২1 

মানুষ ধর্মার্থমোক্ষসংযুক্ত এই শুভ ইতিহাস শ্রবণ কবিয়া ইহলোকে ও পরলোকে 
সর্বদাই আমোদ অনুভব কবে? ॥১২৩1 

, (১২২) ** চাতুর্ধে নিদশ্শিতী বর্ধ | 
(১২৩) ইহামুতর প্রমোদতে_ বঙ্গ । 
* “ ভ্রিপঞ্চাশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ বঙ্গ বর্ধ নি। 



পঞ্চাশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 
০০: 

যুধিঠির উবাচ । 
বলিন প্রত্যমিত্রস্ত নিত্যমাসননবর্তিনঃ | 
উপকারাপকারাভ্যাং সমর্থস্তোগতন্ত চ ॥১| 
মোহাদ্বিকখনামাত্রৈরসারোইল্পবলো লঘুঃ। 
বাগভিরপ্রতিরূপাতিরভিদ্র পিতামহ !॥২॥ 
আত্বুনে!। বলমাস্থায় কথং বর্তেত মানবঃ। 
আগচ্ছতোইতি্র দন্ত তস্তোদ্ধরণকাম্যয়া || (বিশেষকম্) 

ভীম্ম উবাচ। 
অত্রাপুযুাহ্রস্তীমমিতিহাসং পুরাতনমূ। 
সংবাদং ভরতশ্রেষ্ঠ ! শাললেঃ পবনস্য চ|8| 

বলিন ইতি। হে পিতীমহ | অসাঁবো নির্ধনঃ, অন্নবল', লঘুর্গেশববহীনশ্চ মানবঃ, মোহাৎ 
বিকখনামাত্রৈ: আত্মশীঘা প্রক(শৈঃ, অপ্রতিবপাঁভিঃ অযোগ্যাঁভিঃ বাঁগ.ভিঃ, অভিদ্রহা ক্রোধেনাঁপ- 

কত, বনিনে! নিতামাঁসন্রবর্তিনঃ উপকাবাপকাঁবাভ্যাম্ উপকাবাপকাবয়োঃ সমর্থন, অতিক্রুবন্, 

তন্ত মান্বস্ত উন্ধবণকাম্যযা আগচ্ছত', প্রহর মুদ্ধতন্ত চ, প্রত্যমিতরস্ত শত্রোঃ সন্ধে, আত্মনো 
বলমান্থায় কবং কেন ভাবেন বর্তেত ॥১__৩| 

অন্রতি। শীন্মলেবৃক্ষিন্ত, পবনন্ত বাযোশ্চ 1৪1 

যুধিষিব বলিলেন--পিতামহ ! মানুষ নিজে নিধন, অল্প বল ও গৌববশূশ্ত 
হইয়াও মোহবশত; আত্মগ্ৰাঘাপ্রকাশ এবং অধোগ্য বাক্যদাবা শক্রতা ঘটাইয! 
ফেলিলে, সর্বদা নিকটব্র্তী এবং উপকার ও অপকাবে সমর্থ প্রবল শক্র ক্রুদ্ধ হইয। 
সেই ম'নুষকে উৎখাঁত কবিবাব ইচ্ছা কবিয়া আসিতে লাগিলে কিংবা আসিযা 
প্রহাৰ কবিতেই উদ্ভত হইলে, সেই দুর্বল মানুষ নিজেব শক্তি অবলম্বন করিষ! কি 

ভাবে চলিবে ? ॥১--৩| 
ভীম্ম বলিলেন--দভবতশ্রেষ্ঠ ! এই বিষযেও পপ্তিতেব৷ শাললিবৃক্ষ ও বাযুৰ 

সংবাদবপ প্রাচীন বৃত্তান্তেব উল্লেখ কবিযা থাকেন 181 



হিমবন্তং সমাসাগ্ধ মহানাসীঘনস্পতিঃ। 

বর্ষপুণাভিসংরৃদ্ধঃ শাখী স্বন্ধী পলাশবান্ || 
তত্র ম্ম মততমাতঙ্গা ঘর্ধার্ভাঃ শ্রমকধিতাঁঃ। 

বিশ্রাম্যন্তি মহাবাহে৷ ! তথান্তা মগজাতয়ঃ |৬॥ 

নন্থমাত্রপরীণাহো ঘনচ্ছায়ো! বনস্পতিঃ | 

সারিকাশুকসংভূষ্টঃ পুষ্পবান্ ফলবানপি |৭॥ 

সার্থিকা বণিজশ্চাঁপি তাঁপসাশ্চ বনৌকস্ঃ। 

বসন্তি তত্র মার্গস্থাঃ সুরম্যে নগসভমে ॥৮॥ 

তন্ত তা বিপুলাঃ শাখা দৃষ্ট স্বদ্ধঞ্ সর্ববশঃ 
অভিগম্যাত্রবীদেনং নারদ ভরতর্ধভ । |৯| 

ভাবতকৌমুদী 
হিমেতি। বর্ষপূগেন বংসবসমূহেন অভিসংবৃদ্ধঃ সর্ব! বৃদ্ধিং প্রাপ্ত, শাঁখী বহুশাখা্িতঃ, 

্বন্ধী প্রকাগুদেশযুক্ত; পলাশবান্ বহুপত্রশালী ॥৫ 
তাত্রতি। ন্বেত্যন্ত বিগ্রাম্যন্তীত্যনেন সম্বন্ধ ৷ মৃগজীতষঃ পশুসমূহাঃ ॥৬] 
নন্বেতি। ন্যমাত্রঃ চতুঃশতহস্তপ্রমাণঃ পবীণীহো। বিশীলতা। যন স:। প্নন্বঃ কিজুচতুঃশতম্” 

"্পবীণাহে। বিশীন্নত1” ইতি চাঁমবঃ। সাঁবিকাঁশুকৈঃ সংজুষ্টঃ সেবিত আদীৎ |৭॥ 
সার্থিক! ইতি। সার্থাঃ সমানপ্রবোজনাঁঃ সহচব। এধাঁং সন্তীতি সার্থিকাঃ ৷ নগসভ্মে পর্ববত- 

শ্রেষঠে ॥৮ 

তন্তেতি। স্বত্বং প্রকাগুদেশম্। এনং শাল্মলিবৃক্ষম্ ৯ 

ভাব্তভাব্দীপঃ 
বলিন ইতি। বলিন: প্রত্যমিত্রস্তেতি ॥১-_৩॥ যস্ভাঁপন্ো৷ বাজী দৈবেন নাহুগৃহ্থতে, তদ। 

তমেব শবণীকুর্ধ্যাৎ। যদি তু বাক্শৃবতযা তেন সহ বিবোধং কবোতি, তদা বত দ্বপবিগ্রহং 
স্বযমেব ত্যতৃণ স্বাতমমাত্রং বক্ষেং। এতং পবনশালিসংবাদাখ্যাবিকবা দর্শযতি__অত্রাপীত্যাদিনা 

মহাবাজ! পূর্ব্কালে হিমালয়পর্ব্বতে বৃহ বসব ধরিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিশীল এক 
শাল্সলিবৃক্ষ ছিল; তাহাব বহুতব শাখ/ বিশাল স্বন্ধদেশ ও অসংখ্য পত্র ছিল ॥৫॥ 

মহাঁবাহু যুধি্িব ! গ্রীন্মসস্তপ্ত ও পবিশ্রান্ত মত্তহস্তিগণ এবং অন্যান্য পণ্ুগণ 
সেই শাল্মলিবৃক্ষেব তলে যাই! বিশ্রাম কবিত ॥৬॥ 

সেই শাল্সলিবৃক্ষ প্রায় চাবিশতহাত উঁচু ছিল এবং তাহাব ছায়াও নিবিড় ছিল; 
আব তাহাতে শুক-সাঁবিকাগণ বাস কবিত এবং বহুতব ফুল ও ফল থাঁকিত1৭॥ 

সহচরসমন্থিত বণিকেব দল এবং ব্নবাসী তপন্বীব। সেই মনোহব হিমালয় দিষা 
যাইবার সময সেই শিমুলগাছেব তলাষ কখন কখনও অবস্থান কবিতেন 1৮1 



পর্ধ্বণি পঞ্চাশদধিকশততমো হধ্যায়ঃ | ১৪৬৫ 

অহো! নু রমণীয়স্ত্ম অহো৷ চাসি মনোহরঃ। 

গ্রীয়ামহে ত্বয়া নিত্যং তরুপ্রবরশালালে ৷ ॥১০। 

সদৈব শকুনাস্তাত ! মৃগাশ্চাথ তথা গজাঃ। 

বসস্তি তব সংহষী মনৌহরমনৌহরাঃ ॥১১| 
তব শাখা মহাঁশাখ। স্বন্ধাংশ্চ বিপুলাংস্তথা ৷ 

ন বৈ প্রভয়ান্ পশ্ঠামি মারুতেন বথঞ্চন ॥১২। 

কিন তে পবনস্তাত! প্রীতিমানথ ব৷ সুহৃৎ। 

ত্বাং রক্ষতি সদ! যেন বনেহত্র পবনো গ্রুবমূ ॥১৩। 

ভগবান্ পবন স্থানাদথ কষানুচ্চাবচানপি। 

পর্ববতীনাঞ্চ শিখরাণ্যাচালয়তি বেগবান্ ॥১৪॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 

অহ] ইতি। বমীয়ঃ নুনবঃ, অতএব মনোহ্বশ্চিীবর্ষী ॥১০। 

সুদেতি। শরুনা; পক্গিণ,মৃগাঃ পণবঃ | পশ্তত্েন গ্রপরপ্তীবপি পুনসতুপাদানং পশুযু তেঘাং 

্রধন্তি্াপনার্থং গোব্ষন্ঠাবাৎ। মানাহবমনোহবা৷ অতিন্দাবাঃ ॥৯৯ 

তবেতি। মহত্যঃ শাখা! যস্ত তং সাম্থাধনম্। মাঁকৃতন বাঁধুনা ॥১২। 

কিমিতি। প্রীতিমাঁন্ কেনাঁপি কাবাণন সন্তৌষবান্1১৩ 

ভগবানিতি। স্থানাদাঁচালফতীতি পবেণ সনব্ঃ। উচ্চাবচান্ নানাবিধান্ 1১৪ 

ভবতশ্রেষ্ঠ! কোন সমযে মহধি নাবদ সেই শীললিবৃক্ষেব বিপুল শাখা ও 

.বিশীল বিশাল স্বন্বদেশ দর্শন কবিষ। নিকটে যাইয। তাহাকে বলিলেন--1৯ 

বৃকষশ্রে্ঠ শালি । তুমি বডই সুন্দৰ এবং এই জন্তই তুমি আমাঁদেৰ চিন্ত 

আকর্ষণ কবিযা থাক। আমব! তোমাব গুণে সর্বদাই আনন্দ অনুভব কৰি ॥১০। 

বম! তৌমাব শাখা ও প্রশাখ।য এবং তলদেশে অতিমনোহব
 পক্গিগণ পশু 

গৃণ ও হস্তিগণ আনন্রিত হইয| সর্বদ। বাস কবে ॥১১। 

হে মহাশাখ-শালালিবৃক্ষ। ' বাধু তোমাব শীখ! ও বিশাল স্বন্ধ সকল একটুও 

ভগ্ন কৰেন নাই, দেখিতেছি । ॥১২॥ 

বম। তবে কি বাু তোমাব উপবে বিশেষ সন্তুষ্ট আছেন ?
 না, তোমা বন্ধু? 

যে হেতু তিনি এই বনে সর্বদাই তোমাকে নিশ্চিতভাবে বক্ষা কবিতেছেন 1১৩। 

বেগশালী ভগবাঁন্ বাধু নানাবিধ বৃক্ষ এবং পর্বতেব শুঙ্গগুলিকে একস্থান হু্টীতে 

জ্পব স্থানে স্ধশলিত কবিযা থাকেন 1১৪ 

১৮৪ 



১৪৬৬ মহাভারতে শীস্তি- 

শৌষয়ত্যেষ পাঁতালং বহন্ গন্ধবহঃ শুচিঃ। 

সরাংসি সরিতশ্চৈব সাঁগরাংশ্চ তথৈব চ ॥১৫| 

সংরক্ষতি ত্বাং পবনঃ সখিত্বেন ন সংশয়ঃ। 

তন্মাত্বং বহুশাখোহপি পর্ণবান্ পুজ্পবানপি ॥১৬| 

ইদঞ্চ রম্ণীয়ং তে বনং ভাতি বনম্পতে 11 

যদিমে বিহগাস্তত ! রমন্তে মুদিতাস্তয়ি ॥১৭॥ 

এষাং পুথকৃ সমস্তানাং শরীয়তে মধুরত্যরঃ | 

পুজ্পসম্মোদনে কাঁলে বাশতাং সুমনোহ্রমূ ॥১৮॥ 

তথেমে গঞ্জিত৷ নাগাঃ স্বযুথকুলশোভিতাঃ। 

ঘর্খার্তত্থীং সমাসাগ্য সুখং বিন্দন্তি শীল্লে ! ॥১৯| 
তখৈব মৃগজাতীভিরন্যাভিরভিশোভসে ৷ 

তথা সর্ববাধিবাসৈশ্চ শৌতসে মেরুবদৃত্রম ! |২০| 
শশী পাপে ০ পপ 

ভাবতকৌমুদী 
শোষযতীতি । বহ্ন্ চলন, গন্ধবহে। বাধুঃ ॥১৫॥ 

সমিতি বহুব্যঃ শাথ। বন্য সঃ ॥১৬॥ 

ইদমিতি। ভাতি ত্ববৈব শৌভতে ৷ বিহগীঃ পক্ষিণঃ ॥১৭॥ 

এবাঁমিতি। পু্পৈলেণকান্ সন্মোদধতীতি তন্মিন্ বসন্তে, বাশতাং কবতাম্ ॥১৮| 
তথেতি। গঞ্জিতা ইতি কর্তবি কঃ । নাগ! গা, স্ববুযকুলেন গজগণসমূহেন শোভিতাঃ। 

ঘশ্বার্ডা। গ্রীন্মসন্তপ্তাঃ ৷ বিন্বন্তি লভন্তে ॥১৯॥ 

এবং পবিত্র বাষ্ বহিত হইতে থাকিয়া পাতাল, জলাশয়, নদী ও সমুদ্রগুলিকে 
শুক্ধ করিয়া থাকেন ॥১৫॥ 

নিশ্চয়ই বাষু সখিত্বশতঃ তোমাকে বক্ষ কবিতেছেন। সেই জন্তই তোমাৰ 

বুতব শাখা, পত্র ও পুষ্প বহিয়াছে ॥ ১৬ 
বদ বনম্পতি ! তোম[ব এই সুন্দৰ বনটা বিশেষ শোভা পাইতেছে। যে যেতু 

এই পক্ষী সকল আনন্দিত হইয! তোমাতে বিচবণ কবিতেছে ॥১৭॥ 

এই সকল পক্ষী এই বসম্তকালে অতিমনোহব রব কবিয়। বেড়াইতেছে, ইহা 
দের মধুব স্বব পৃথক্ পৃথক্ শুনা যাইতেছে ॥১৮1 

শাল্সলিব্ক্ষ ! আপন যুথমধ্যে অবস্থিত এই হস্তিগণ গ্রীত্মসন্তপ্ত হইয়া গর্জন 
কবিতে কবিতে তোমাৰ তলে আসিয স্থখ লাভ কবিতেছে ॥১৯ 

এপি পবিস কি লাক, 

0৯৭) প্রতিভাতি বনম্পতে। ব্দ। 



পর্বণি পঞ্চাশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। ১৪৬৭ 

্রা্মণৈশ্চ তপঃসিদ্ধৈস্তাপসৈঃ শ্রমণৈস্তথা | 
ত্রিপিষউপসমং মন্যে তবাষতনমেব হ॥২১। 
বন্ধুত্বাদথবা সখ্য শাল্মলে ! নাত্র সংশয়ঃ | 

পালয়ত্যেব সততং ভীমঃ সর্বত্রগোইনিলঃ ॥২২॥ 
হ্যগ্ভাবং পরম? বায়োঃ শালসলে। ত্বমুপাগতঃ | 

তবাহমন্্ীতি সদা! যেন রক্ষতি মারুতঃ ॥২৩| 
ন তং পশ্যাম্যহং বৃক্ষং পর্বতং বেশ চেদৃশমূ। 
যং ন বাঁয়ুবলাপ্তগ্নং পৃথিব্যামিতি মে মতিঃ ॥২৪| 

শপস্পাপপীপশশাটি পাশপাশি 

ভাঁবতকৌমুদী 
তখেতি। মৃগজাতীভিঃ পণুসমুহঃ। ঈপ্রত্যয আর্চ;। সর্বেষাং পক্ষিণাম্ অধিবাঁসৈবব- 

স্থানৈঃ1১৩। 

্াহ্মণৈবিতি। তাপমৈর্রন্ষণতবৈ,শ্রমণৈর্বে'দবসন্যাসিভি; ৷ “অনাদিসিদ্ধাহ্যং সনপ্রদাষণ 

হতি ভাঁমত্যাং বাঁচম্পতিমিশ্রা: | ভ্রিপিষ্টপসমং স্ব্গতুল্যমূ, আফ্তনমিদং স্থানম্ ॥২১1 

উক্তমবার্থং বাশষহ্চনার পুনব'হ কদবাদিতি। বনধৃতবাৎ তৃতত্বসাম্যাদিয"কিধিৎ সন্ধা 

সখ্যাৎ গবম্পবপ্রীতিকবতযা মিত্রত্বাৎ ॥২২॥ 

গঙ্গান্তবমাহ ন্টগিতি। স্তগভীবম্ অবনতত্বম্ ॥২৩| 

ভাঁব্তভাব্দীপঃ 

॥৪-৬| নবো হস্তানাং শতচতুষ্বস্, পবিণাহং স্থলত্বং বৈপুল্যমিতি যাবৎ। শেষং সুগমমূ।৭_-৩৪| 

ইতি শানতিপর্ধণি নৈলকীম ভাবতভাঁবদীপে আপার পধাশদধিকপততমোহধা॥১৫৭। 
শপ পপ | পপি শা সী সপন শি 

বৃক্ষ! অন্থান্ত পশুগণ তোমা তলে বিচবণ কবিতে থাকায় তুমি সর্বতো
ভাবে 

শোভা পাইতেছ এবং সর্ববিধ পক্ষী তৌঁমাঁব উপবে বাস কবিতে থাকায় তুমি সুমেক- 

পর্ব্বতেৰ হ্যাঁ শোভ। ধাঁবণ কবিতেছ ॥২০| 

তগসিদধ ্রান্মণগণ, অন্তান্ তপস্থিগ্ণ এবং বৌনসন্যাসিগণ তোমাৰ তলে অবস্থান 

কবিতে থাঁকাঁধ তৌমাব এই স্থানটাকে আমি স্বর্গে তুল্য বলিযা মনে কবিভেছি ॥
২১॥ 

শালি ! বায্ তৌমাব বন্ধু কিংবা সখা হইবেন, এ বিষষে কৌন সন্দেহ নাই। 

সেই জন্যাই তিনি সর্ধবত্রগামী ও ভয়ঙ্কববেগশীলী হইয়াও সর্বদাই তোমাকে বক্গা 

কবিতেছেন ॥২২॥ 

শীল্পলি! বায়ু যে তোমাকে সর্বদা বক্ষা কবিতেছেন, তাহা গ্রতি এ কীবণও 

হইতে পাবে যে, “আমি তোঁমাব নুগ্গত' এই কথ! বলিয়া তুমি পর্বদীই বাধুব 

নিকটে পবম অবনত থাক ॥২৩ 

০১) ইভ: পবং ভতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যাধঃ | নাবদ উবাচ » বঙ্গ বর্দ নি। 



১৪৬৮ মহাভারতে শান্তি 

ত্বং পুনঃ কারণৈনূর্নং রক্ষ্যসে শাললে। ঘথ! । 
বাযুন! সপরীবারস্তেন তিষ্ঠন্তসংশয়মূ ॥২৫॥ 

শাল্মলিরুবাচ। 
ন মে বাধুঃ সখা ব্রন্মন্। ন বন্ধুর্ন চ মে সুহত। 

পরমেষ্ঠী তথা নৈব বনে রক্ষতি চাঁনিল? ॥২৬। 
মম তেজে৷ বলং ভীমং বাঁয়োরপি হি নারদ । | 

কলামস্টাদশীং প্রাণৈর্ন মে প্রাপ্োতি মারুতঃ |২৭॥ 
আগচ্ছন্ পরুষো বাধুর্নয়া৷ বিউত্ভিতো| বলাঁৎ। 
ভগ্ভন্ ভ্রমান্ পর্বতাংশ্চ হচ্চান্যদরপি কিঞ্চন ॥২৮| 
স ময়া বহুশো ভগ্রঃ প্রভগ্জন্ বৈ প্রতগ্ভীনঃ | 
তম্মান্ন বিভ্যে দেবর্ষে ! ক্রদ্ধাদপি সমীরণাৎ ॥২৯| 

দিডিরনিকা 5 -১ অল 

নেতি। বেশ গৃহম্। বং ন বাঁধুবলাঁৎ ভগ্নং পশ্তামীতি সমন ॥২৪॥ 

ত্বমিতি। কাবণৈর্সদজ্ঞাতহেতুভিঃ। পবীবাঁবৈঃ শাখাদিভিঃ সহেতি সঃ ॥২৫। 
নেতি। বন্ধুসখাযী প্রাঙ.নিরূপিতৌ, ুহ্ৃৎ উপকাবলাভাৎ প্রত্যুপকর্ত।। পবমেঠী হুট 

কর্তা দযালুত্র্ষা ॥২৬। 
মমেতি। ভীমমধিকধিত্যর্থ: ৷ কলামংশম্, প্রাণৈর্বলৈ:॥২৭| 
আগচ্ছন্লিতি। পৰষে| বেগাদিট্বঃ| বিষ্ভিতঃ ্তবীরৃতঃ ॥১৮| 
সইতি। ভগ্মো৷ বেগবোধেন পবাঁজিতঃ, এভগ্রন্ দ্রমাঁদীন্, গভঙ্জনে| বাধুঃ ॥ বিভ্ে 

বিভেমি ॥২৯॥ ন্যায়ের 

বাঁয় বলে ভগ্ন হয় নাই এমন বৃক্ষ, পর্বত বা গৃহ পৃথিবীতেই আমি দেখিতে পাই 
নাঃ ইহাতে আমাৰ একপ ধাবণ। হইযাঁছে ॥২৪॥ 

শাল্সলি! নিশ্চয়ই বাধু কোন কাঁবণে পবিবাঁববর্গেব সহিত তোমাকে যে হেতু 
বঙ্ষা কবিতেছেন, সেই জন্যই তুমি অভগ্ন অবস্থায় বহিতেছ--এ বিষষে কোন 
সন্দেহ নাই' ॥২৫॥ 

শাললি বলিল-_ ব্রাহ্মণ! বাযু আমাব সখা, বন্ধু বা সুহৎ নহে কিংব। 
সে সৃষ্টিকর্তা দয়ানু ব্রদ্মীও নহে যে, সে আমাকে বক্ষা কবিবে ॥২৬ 

নাবদ ! আমাব তেজ ও বল বায়ু অপেক্ষাও ভযম্কব, এমন কি বলে বাবু আমাৰ 
আঠাব ভাগে একভাগেবও তুল্য নহে ॥২৭॥ 

নিষ্ঠুব বাযু বৃক্ষ, পর্বত ব। অন্ত যে কিছু পদার্থ ভগ্ন কবিতে কৰিতে আিতে 
লাগিলে, আমি বলপূর্ববকই তাঁহাকে স্তব্ধ কবিয়া থাকি ॥২৮| 



পর্ববণি পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৪৬৯ 

নারদ উন্বাচ। 
শাল্মলে ! বিপরীতং তে দর্শনং নাত্র সংশয়ঃ। 
ন হি বায়োর্বলেনাস্তি ভূতং তুল্যবলং কচিৎ ॥৩০] 
ইন্দ্র যমো৷ বৈশ্রবণো৷ বরুণশ্চ জলেশ্বরঃ | 
নৈতেহপি তুল্যা মরুত; কিং পুনত্তং বনম্পতে ! ॥৩১॥ 
ষচ্চ কিঞ্চিদিহ প্রাণী চেউতে শাল্সলে। ভুবি। 
সর্বত্র ভগবান্ বাযুশ্চেফটাপ্রাণকব প্রভু ॥৩২। 
এষ চেষ্টয়তে সম্যক প্রাণিনঃ সম্যগায়তঃ। 
অসম্যগাষতে৷ ভূয়শ্চেউতে বিকৃতং নৃষু ॥৩৩| 

স ত্বমেবংবিধং বাধুং সর্ব্বসত্ৃভৃতাংবরমূ । 
ন পুজয়সি পুজ্যং ত্বং কিমন্যছদ্ধিলাঘবাৎ |৩৪। 

ভীবতকোমুদী 
শান্সশল ইতি। দর্শনং জ্ঞানদ্। ভূতং ক্ষিত্যাদিপঞ্চকান্তগতং কিঞিং 1৩০ 
ইন্্রইতি। বৈশ্রবণঃ কুবেবঃ | ত্বং বৃক্ষমাত্র ইতি ভাব: ৩১ 
যদ্দিতি। চেষ্টতে ক্রিযাং কুকৃতে | চেষ্টাপ্রাণকবঃ ক্রিবাঁজীবনকাবণম্ ৩২ 
এষ ইতি । এ বাঁুঃ, চেষ্টফতে ক্রিযাঁং কাঁবযতি । আষতো দেহমণ্যে প্রাণাদিবপেণ বিস্তৃত; ॥৩৩| 
সইতি। সর্ববসতবন্ূতাং সর্ববলবতাম্। বুদ্ধেশঘবাদরত্বাৎ 1৩৪॥ 

প্রভগ্তন (বাষ্) বৃক্ষপ্রভৃতি ভগ্ন কবিতে কবিতে আসিতে থাকিলে, আমি বহুবাৰ 

তাহাকে ভগ্ন (পবাজিত) কবিযাছি। অতএব দেবধি! বা রুদ্ধ হইলেও আমি 

তাহাব ভষ কবি না” ॥২৯। 

নারদ বলিলেন--শীল্সলি! তোমাব এই ধাবণাটাই বিপবীত, এ বিষষে 

কোন সন্দেহ নাই। কাঁবণ, কোথাও কোন ভূতই বলে বাধুর তুল্য নহে ॥৩০। 

বৃক্ষ! ইন্্, যম, কুবেব কিংব! জলাধিপতি বকণ--ইহাবা'ও বলে বাধুব তুল্য 
নহেন; তাহাতে তোমাব কথ| আব কি বলিব ॥৩১॥ 

শান্সলি! এই পৃথ্বীতে গ্রাণীবা যে কিছু কার্ধ্য কবে, সর্বত্রই সর্বশক্তিমান্ 

ভগবান্ বাধুই তাহাদিগকে তাহা কবান এবং তাহাদেব জীবন সম্পাদন কবেন ॥৩২। 

এই বাধুই প্রাণিগণেৰ দেহেব ভিতবে সমীচীনভাবে চলিতে থাকিহ! তাহাদিগকে 

সমীচীন কার্য কবান, আবাব অসমীচীনভাবে চলিতে থাকিষা তাহাদেব বিকৃত 
কার্যেব হেতু হন ॥৩৩| 
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১৪৭০ "- মহাভারতে 

অসারশ্চাপি ছুর্নেধাঃ কেবলং বু ভাষসে। 
ক্রোধাদিভিরবচ্ছন্নে! মিথ্যা বদসি শাল্সলে ! ॥৩৫| 

মম রোষঃ সমুৎপন্স্ব্যেবং সংপ্রভাষতি। 
ত্রবীম্যেষ স্বয়ং বায়োস্তব ছুর্ভাধিতং বহু ॥৩৬॥ 

চন্দনৈঃ স্তন্দনৈঃ শালৈঃ সরলৈর্দে্বদারুভিঃ | 
বেতসৈধন্িনৈশ্চাপি বে চান্যে বলবত্তরাঃ। 
তৈষ্চাপি নৈবং দুর্কদ্ধে। ক্ষিপ্তো বায়ুঃ কৃতাত্মতিঃ ॥৩৭|| 
তেহপি জানন্তি বায়েশ্চি বলমাত্বন এব চ। 

তন্মভং বৈ নমন্তন্তি শ্বসনং তরুসত্তমাঃ ৩৮৪ 

তন্তু মোহান্ন জানীষে বায়োর্ব্বলমনভ্তকমূ। 
এবং তত্মাদ্গমিম্তামি সকাশং মাতরিশ্বনঃ |৩৯| 

ইতি প্রীমহাীভারতে শতপাহ্্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্ববণি 
৩৩ 

ভাবতকৌমুদী 
অসাব ইতি। ক্রোধাঁদি ভিবিত্যাদিপদেন ঈর্ষ্যাদীনাং গ্রহণম্ ॥৩৫॥ 
মমেতি। সংগ্রতাষতি ক্রবতি' সতি। বাযোঃ সমীপে ৩৬ 
চন্দনৈবিতি। স্তন্দনৈত্তিনিশৈঃ । ধন্বনৈ হদ্রৃক্ষবিশেষৈঃ | ক্ষিপ্ো নিন্দিতঃ, বৃতাত্মভিঃ 

শিক্ষিতবুদ্ধিভিঃ ৷ বট্পাঁদ; শ্লোক? ॥৩৭| 
তইতি। হসনং বাধুমূ, তকসততম! বৃক্ষ্রে্ঠাঃ 1৩৮ 

দেই তুমি এই প্রকাৰ অমন্ত বলবানেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং জগৎপূ্নীয় বাহুর 
গৌবব কবিতেছ না, ইহ। তোমাৰ বুদ্ধিব লঘুতা ভিন আব কিছুই নহে ॥৩৪| 

শালসলি! তুমি অসাব ও দুর্বদ্ধি-_সেই জন্যই কেবল বহু কথা বল এবং ক্রোধ 

ও ঈর্ধ্যাদি যুক্ত হইয়া মিথ্যাকথ। বলিয়া থাক ॥৩৫| 
তুমি এইবপ বলিতে থাকায় আমা ক্রোধ জন্মিয়াছে। সেই জন্যই এই আমি 

নিজেই বাঁযুব নিকটে যাইয়! তোঁমাব এই দুর্ববাক্যগুলি বলিতেছি ॥৩৬৷ 
বৃদ্ধি শাল্সলি! শিক্ষিতবুদ্ধি চন্দন, তিনিশ, শাল, সবল, দেবদাক, বেতস, 

ও ধন্বন এবং অন্য যে সকল বলবান্ বৃক্ষ আছে, তাহাবাও এই ভাঁবে বাঁযুকে নিন্দা 
কবে শা ॥৩৭॥ 

সেই বৃক্ষশ্রেষ্টগণ বাধুব ও নিজেদেব বলেব তাবতম্য জানে, সেই জন্যই তাহাবা 
বায়ুকে নমন্কাব কবে ॥৩৮] 

পাপ স্পা উত জা ওলি সর ভি ইন সস ছবিটি সততা সপ পপি অপ কালা অপি জমি লা 

এ প্চপ্ধ্শরধিকশততমোহ্ষ্যা ১ বঙ্গ বর্ঘ নি। 



একপঞ্চাশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ । 
রা 

ভীগ্ম উবাচ। 
এবনুক্ত। তু রাজেন্দ্র ৷ শান্মলিং ব্রহ্মবিত্তম 

নারদঃ পবনে সর্ব শাল্মলের্বাক্যমব্রবীৎ ॥১| 
নাবদ উবাচ। 

হিমবৎপুষ্ঠজঃ কশ্চিৎ শাল্মলিঃ পবিবারবান্। 
বৃহনম,লো বৃহচ্ছাখঃ স ত্বাং বায়োইবমন্তে |২| 

বছুন্যাক্ষেপযুক্তানি ত্বামাহ বচনানি সঃ 
ন যুক্তানি ময়া বাো। তানি ব্ত ১ তবাগ্রতঃ ॥৩| 

ভাবতকৌমুদী 
ত্বমিতি। অনন্তকমসীমম্। মাতবিশ্বনো বাঁযোঃ ॥৩৯॥ 

ইতি মর্ীমহোপাধ্যাষ-ভাবতাঁচার্তয-শ্রীহবিদীসসিনধান্তবাঁনীশভট্রচাধ্যবিবচিতাধাং মহাভাবতটাকাঁযাং 
ভাঁবতকৌুদীসমাধ্যাধাং শাস্তিপর্বণি পঞ্চাশদধিকশততামাহধ্যাঃ 1০ 

এবমিতি। ব্রহ্গাবিস্মে! বেদজ্ঞশরেষ্ট: | পবনে বাঁধুসকাশে ॥১ 

হিমবদিতি। পবিবাববান্ পত্রপুষ্পকণবান্॥২ 
বহুনীতি ত। আক্ষেপযুকতানি নিন্দান্বিতানি। ন যুক্তান অবজ্ঞানচকত্বাৎ ন সগতানি ।৩॥ 

কিনতু তুমি মোহবশতঃ বায়ুব অসীম বলেব বিষষ জান না, সেই জন্যই আমি 
এই অবস্থাতেই বায়ুর নিকটে যাইব ॥৩৯॥ 

ভীম্ম বলিলেন--বাজশ্রেষ্ঠ 1 প্রধান নানি নাঁবদ শাল্পলিকে এইবপ বলিষা, 
বায্ব নিকটে যাইয়া তাহাকে শাল্সলিব সমস্ত বাক্য বলিলেন? ॥১॥ 

নাব্দ কহিলেন-বায়ু ! হিমালয়পবর্বতে উপবে একট। শাল্সলি বৃক্ষ আছে, 

তাহাব মূল ও শাখা বিশাল এবং দে পত্র পুষ্প ও ফলে পবিপূর্ণ। সে আপনাকে 
অবজ্ঞা কবে ॥২।॥ 

বায! সেই শালসলিবৃক্ষ আপনাকে বহু নিন্দা বকা বলিযাছে। আঁপনব 
নিকটে আমাব তাহ! বল সঙ্গত নহে ॥৩| 
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১৪৭২ মহাভারতে শীস্তি- 

জানামি ত্বামহং বায়ো ! সর্ববপ্রীণভৃতাংবরমূ। 

বরিষঞ্চ গরিষ্ঠ্চ ক্রোধে বৈবন্বতং যথা ৪ 
তীম্ম উবাচ । 

এতত্, বচনং শ্রন্তা নারদস্ত মমীরণঃ। 

শাল্সলিং তমুপাগম্য ভ্রুদ্ধো ব্চনমত্রবীৎ ॥৫॥ 

াযুকুবাচ। 
শালুলে ! নারদ বাক্যং ত্বয়োক্তো মদ্বিগহণিমৃ। 

অহং বাধুঃ প্রভীবং তে দর্শয়াম্যাত্মনো বলাৎ ॥৬| 

অহ ত্বামতিজানামি বিদিতশ্চাসি মে দ্রুম ! | 

পিতামহ; প্রজীসর্গে তবয়ি বিশ্রান্তবান্ প্রভূঃ ॥৭॥ 

তন্ত বিশ্রমশীদেষ প্রসাদো মৎকৃতস্তব্ 
রকষ্যসে তেন দুরুদ্ধে! নাস্বীর্য্াদক্রমাধম! ॥৮ রা দি 

জীনামীতি। সর্ধপ্রীণত্ৃতাং সকনবলবতীম্। বৈবন্ষতং যমম্ ॥৬ 

এতদ্দিতি। সমীবণে। বাঁধুঃ ॥৫॥ 
শাসন ইতি । মদধিগর্থণং মম নিন্দাস্থচকমূ। প্রভাবং ক্ষমতাম্ ॥৬। 
অহমিতি। অভিজানামি বনবন, বিদিতঃ পিতামহপ্রসানপাত্রত্বেন। পিভাম্হে। ব্রহ্মা, 

প্রজাপণর্ণ লোক হুষ্টিকাসে ॥৭॥ 

্ .. তস্তেতি, তি। প্রসাদঃ অনুগ্রহ , ম্যা ী কতো মত্কৃতঃ | 

বায! আমি জানি যে, আপনি সকল বলবানেব মধ্যে শ্রেঠ ও গৌববসম্পন্ন 
এবং ক্রোধে যমেব ন্যায় দুর্ধর্ষ” ॥8। 

ভীম্ম বলিলেন--বায়ু নাবদেব এই কথ৷ শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়! সেই শাল্সলিব 
নিকটে যাইযা এই কথ কহিলেন? 7৫ 

বায়ু বলিলেন_-'শাল্সলি ! তুমি নাবদেব নিকটে আমার নিন্দা বাক্য বলিযাঁছ। 
অতএব আমি তোমাকে বলপুর্ব্ক নিজেব ক্ষমতা দেখাইব 7৬1 

বৃক্ষ! আমি তোমাৰ শক্তি কতটুকু তাহ! জানি এবং ভুমি যে ব্রন্মাব অনুগ্রহে 
পাত্র, তাহাও আমাব জানা আছে। প্রত ব্রন্মা লোকন্য্টি কবিবাব সময়ে তোমাৰ 
তলাষ বসিয়া বিশ্রীম কবিয়াছিলেন ॥৭ 

ছবি বৃক্ষাধম ! তিনি বিশ্রাম কবিয়াছিলেন বলিয়াই আমি তোমাৰ উপবে 
এই অনুগ্রহ কবিয়া আসিতেছি ; তাহাঁতেই তুমি রক্ষা পাঁইতেছ ; কিন্ত নিজেব 
শক্তিতে নহে ॥৮। 



পর্ববণি একপধ্চাশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। ১৪৭৩ 

যন্মাং ত্বমবজানীষে বথান্যং প্রাকৃতং তথা । 

দর্শয়াম্যেষ চাত্ানং বথা মাং নাবমন্যাসে ॥৯॥ 
ভীম্ম উবাচ। 

এবনুক্তস্ততঃ প্রাহ শাল্মলিঃ প্রহসন্গিব ৷ 

পবন। তব মে ুদ্ধো দর্শযাত্মানমাত্মনা |১০| 
ময়ি বৈ ত্যঙ্যতাং ক্রোধ কিং মে ্র্বঃ করিয্যুসি। 

ন তে বিভেমি পবন। যদ্থাপি ত্বং স্বষং প্রভূঃ। 
বলাধিকোহহং ত্বতৃশ্চ ন ভীঃ কার্য্যা ময় তব |১১| 

যে তু বুদ্ধযা হি বলীনস্তে ভবস্তি বলীয়সঃ। 
প্রাণমাত্রবল! বে বৈ নৈব তে বলিনো৷ মতাঃ ॥১২।॥ 

ইত্যেবমুক্তঃ পবনঃ শ্ব ইত্যেবাত্রবীদচঃ 
র্শযিয়ামি তে তেজস্ততো র তেজস্ততে। রাত্রিরুপাগমৎ 1১৩। 

দ্দিতি। প্রারুতং সাঁধাবণং প্রাঁণিনম্। আত্মানণ্ আত্মপ্রভাবম্ ॥৯% 
এবমিতি। প্রহাসেন পূর্ব্বাবজ্ৈব স্চিতা ॥১০| 
মধীতি। ন্বযং গ্রভুঃ অন্তাহীধ্যব্যতিবেকেণাঁপি বলবান্। ভীর্য়ম্। যট্পাদঃ শ্লোক ॥১১। 

যইতি। বশীবসে! বশীযাংশঃ | প্রাণমাত্রং দৈহিকশক্তিসাত্রং বলং যেধাং তে ॥১২॥ 
ইতীতি। ইত্যেবমুক্ত: পবন ইতি বচ এবাত্রবীৎ। কিং তদ্িত্যাহ্ স্ব ইতি। শ্বঃ পবদিনে । তে 

তুভ্যং তপোম্লং দর্শবিন্যামি। ততো বাত্রিকপাগমৎ উপস্থিতা ॥১৩| 

অন্ত সাধাবণ ব্যক্তিবস্তায় আমাব উপবেও তুমি যখন অবজ্ঞা কবিতেছ, তখন 
এই আমি তোমাকে নিজেব প্রভাব দেখাইতেছি, যাহাতে তুমি আব আমাৰ উপবে 
অবজ্ঞ ন। কব? ॥৯॥ 

ভীম্ম বলিলেন--বাষু এইবপ বলিলে শাল্মলি হাসিতে হাদিতেই যেন বায়ুকে 

বলিল--বাযু! তুমি আমাৰ উপব ক্রুদ্ধ হইযা নিজে নিজেকে দেখাও ॥১০। 

বাষু! তুমি আমাব উপবে ক্রেধ নিক্ষেপ কব, তুমি ক্রুদ্ধ হইযা আমাৰ কি 

কবিবে?। যদিও তুমি নিজেই প্রভাবশলী, তথাপি আমি তোমাব ভয কৰি ন|। 
আমি তোম। অপেক্ষা অধিক বলশালী ; স্ুুতবাং তোমীব ভষ কৰা আমাব পক্ষে 

সম্ভবপর নহে ॥১১॥ 

যাহাঁব! বুদ্ধিব গুণে বলবান্ তাহাবাই বাস্তবিক বলবান্; আব যাহাদেব দৈহিক 
শক্তিমাত্রই বল, তাহাব! বলবান্ নহে, ইহাই আমাব ধাবণা? ॥১২| 

১৮৫ 



১৪৭৪ মহাভারতে শান্তি 

অথ নিশ্চিত্য মনসা শাল্মলির্বাতকারিতমূ। 

পশ্যমানন্তদাতানমসমং মাতরিশ্বনা ॥১৪।॥ 

নারদে যন্ময় প্রোক্তং পবনং প্রতি তন্মষা । 

অসমর্থো হহং বায়োর্ববলেন বলবান্ হি সঃ ॥১৫॥ 
মারুতে৷ বলবান্লিত্যং যথা বৈ নারদৌইব্রবীৎ। 

অহন্ত দুর্ববলোহন্তেভ্যো বৃক্ষেভ্যে। মাত্র সংশয়ঃ ॥১৬| 
কিন্তু বৃদ্ধা সমে৷ নান্তি ময়। কশ্চিদ্বনম্পতিঃ। 
তদহং বুদ্ধিমাস্থায় ভয়ং মোক্ষ্যে সমীরণাৎ ॥১৭7 
যদি তাং বুদ্ধিমাস্থায় তিষ্ঠেষুঃ পর্ণিনো বনে। 
অরিষীঃ স্যুঃ সদা জুদ্ধাৎ পবনাদাত্র সংশয় ॥১৮| 

ভাবতকৌমুদী 
অথেতি। অথ শীল্মলিঃ আঁত্মীনং মীতবিশ্বনী| বাঁধুনা অসমং বলে অসমানং পশ্যমীনঃ সম্ভাবযন্ 

মনস। বাতিকীবিতং বাযুনা কর্ত্মিষ্টং নিজভঙ্গং নিশ্চিত্য ইদমালোচয্দিতি শেষঃ ॥১৪। 

নীব্দ হীত। নাবদে নাবদসমীপে। বাবোঃ ্ তব্বীকবণ ইতি শেষঃ 1১৫। 
মারুত ইতি। মাঁকতো বাঁধু, ব্নবান্ মাদপেক্ষব ॥১৩| 
কিন্তিতি। বনস্পতিরৃক্ষঃ। নোঁক্ষ্যে ত্যক্ষ্যামি ॥১৭| 

যরদীতি। পর্ণিনঃ পর্ণশালিনে বৃক্ষাঃ। ন বিছ্াতে বিষ্টং ক্ষতির্ষেষাং তে 1১৮] 

শালসলি এইবপ বিলে, বাযু এই কথাই বলিলেন যে, “কাল তোমাকে আমাৰ 
তেজ দেখাইব। তাহা পৰ বাত্রি উপস্থিত হইল ॥১৩। 

তাহাঁব পব শীল্মলি নিজেকে বলে বাযুব অসমান মনে কবিয়া এবং মনে মনে 
বাযুব অভিপ্রায় নিশ্চয বুঝিতে পারিয়! এইবপ আলোচনা কবিল--॥১৪॥ 

“আমি নারদের নিকটে বাষুর বিষয়ে যাহা বলিয়াছি, তাহা মিথ্যা। কারণ আমি 
বলে বাযুকে পবাজয় কবিতে অসমর্থ । যে হেতু, তিনি আম! অপেক্ষা বলবান্ 1১৫॥ 

বাঁযু সর্বদাই বলবান্; তাহাব পব নাবদ যাহ। বলিয়াছেন, তাহাও সত্য | 
বস্ততই আমি অন্ান্ত বৃক্ষ অপেক্ষ! দুর্বল; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥১৬| 

কিন্ত অন্ত কোন বৃক্ষই বুদ্ধিতে আমাৰ সমান নহে। অতএব আমি সেই বুদ্ধি 
অব্লম্বন করিয়। বাঁযুব ভয় হইতে মুক্ত হইৰ ॥১৭॥ 

অন্ত বৃক্ষেবাও যদি সেই বুদ্ধি অবলম্বন কবিয়া বনেব মধ্যে থাকে, তাহা হইলে 
সর্বদাই তাহারা ক্রুদ্ধ বায়. হইতে অক্ষত অবস্থায় থাকিতে পবে ; এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই ॥১৮॥ 



পর্ন্যণি দ্বিপঞ্চশদধিকশততমো হধ্যায়ঃ ১৪৭৫ 

তে তু বাল! ন জীনস্তি যথ! বৈ তান্ সমীরণঃ। 

সমীররতি সংক্র ুদ্ধো যথা জীনাম্যহং তথা ॥১৯| 

ইতি শ্্রীমহাভাবতে শতদাহল্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্ব্বণি 

হি পবনশাম্মলিসংবাদে একপঞ্চাশদ্ধিকশততমৌহ্ধ্যায়ঃ |০। % 

দ্বিপঞ্চাশদ ধিকশততমোহধ্যায়ঃ 
ক 

ভীম্ম উবাচ। 
ততো নিশ্চিত্য মনস! শাল্সলিঃ ক্ষৃভিতস্তদা। 

শাখা স্বন্ধান্ প্রশাখাশ্চ স্বয়ম্ৰে ব্যশাতয়ৎ ॥১| 

স পবিত্যজ্য শাখাশ্চ পত্রাণি কুহুমানি চ। 

প্রভাতে বাযুমাযান্তং গ্রত্যেক্ষত বনম্পতিঃ ॥২| 

ভাবতকৌমুদী 

তইতি। বালা! মুর্খাঃ। সমীব্যতি সঞ্চান্য ভনক্তি ॥১৯| 

ইতি মহামূহোপাধ্যাষ-ভাবতাচার্্য-প্রীহবিদ|সসিদ্ধান্তবাগীশতটটাচাধ্যবিবচিতীয়াং মহাভীবত- 

টীকাঁষাং ভাবতকৌমুদীসমাখ্যাবাং শীস্তিপর্বণি একপঞ্চশদধিকশততমোহধ্যাযঃ ॥ 

তত ইতি। ক্ষুভিত উদ্বেগেন বিচলিতহদযঃ | ব্যণীতবৎ অচ্ছিনৎ । ধিশিষ্টচেতনবৎ ঈদৃশ- 

সমালোচনশক দেবানুগ্রহেণ স্বযং ছেদনশক্তিবপুযপপগ্ভতে || 

সইতি। প্রতোক্ষত গ্রতীক্ষিতবাঁন্ঃ বনস্পতিঃ শা্মনিবঃ ॥২। 

বাহ যে দ্ধ হইযা সঞ্চালন কবিয় তাহাদিগকে ভন কবেন, তাহা আমি যেমন 

বুঝি, সেই রথে তেমন বোঁঝে না? ॥১৯ 

তীম্ম বলিলেন--দতাহাঁব পব শীললিবৃক্ষ উদ্বেগে অস্থিবচিত্ত হইয| মনে মনে 

নিশ্চঘ কবিষ! নিজেই নিজেব শাখা, প্রশীখ। ও স্বন্ধ সকল ছেদন কবিযা ফেলিল 1১1 

পবে, শ'লসলিবৃক্ষ শাখা, পত্র ও পুষ্প পবিত্যাগ কবিষাঁ প্রভাতকালে বায়ুর 

আগমন প্রতীক্ষা কবিতে লাগিল ॥২॥ 

* - খটুগঞ্চীশদধিকশততমৌহ্ধ্যাঃ বঙ্গ বর্দ নি। 



১৪৭৬ মহাভারতে শান্তি- 

ততঃ ক্র. শ্বসন্ বাষুঃ পাতয়ন্ বৈ নহাক্রমান্। 

আজগামাথ তং দেশমান্তে যত্র স শাললিঃ ॥৩। 

তং হীনপর্ণং পতিতাগ্রশাখং বিশীর্ণপুষ্পং প্রসমীক্ষ্য বাযুঃ। 

উবাচ বাঁক্যং ম্ময়মান এব মুদা যুতঃ শাল্মলিমুগ্রশাখম্ ॥৪॥ 

বায়ুরুবাচ। 

অহমপ্যেবমেৰ ত্বাং কুর্ধ্যাং বৈ শাল্সলে ! রুষা। 
আত্মনা বু কৃত কৃচ্ছং শাখানামপকর্ষণম্ ॥৫॥ 

হীনপুষ্পা ্রশাখন্তং শর্ান্ক'রপলাশক!। 

আত্মছুর্মস্ত্রিতেনেহ মন্্ীর্য্যবশগঃ কৃতঃ ॥৬॥ 
ভীম্ম উবাচ। 

এতচ শ্রুত্ব। বচো! বায়োঃ শাল্সলিত্রাড়িতস্তরা | 
অতপ্যত বচঃ ন্মত্বা নারদো যতাত্রবীৎ || 

জত কাশি শা শপ এত পি পপ শিপ শা লস 

_ ভাবতকৌমুদী 
তত ইতি। শ্বসন্ নিজস্বীসবৎ বিশালং শব কুর্ববন্ ॥৩ 
তমিতি। ন্মবমানন্তথাবিধদর্শনাঁৎ বিস্মবাপন্নঃ ৷ উগ্রী! বিশালতযা ভীষণাঃ প্রাক্তন্য: শাখা যন্ত 

॥৪| 
৬ এবমেব শীখাঁদিশুন্তমেব । অপকর্ষণং পাঁতনম্ ॥৫॥ 

হীনেতি। হে শাঁলে! ত্বম, আত্মনো ছুর্মস্্রিতেন ছুর্ববচনেনৈব এতৎ সর্বববিশেষণবিশিষ্টঃ 

কৃতঃ 1৬ 
এতদিতি। ত্রীডিতো লঙ্জিতঃ ৷ অতপ্যত মনসি সন্তাঁপমভবৎ ॥৭॥ 

অদন্তব কুদ্ধ বায় শে? শে শব্দ কবিতে থাকিযা বিশাল বৃক্ষদকল নিপাতিত 
কবিতে কবিতে যে স্থানে সেই শংললিবৃক্ষ ছিল, সেই স্থানে আগমন কবিলেন 1৩ 

পবে তিনি দেখিলেন, সেই শাললিবৃক্ষেব পত্র নাই, শাখা নাই এবং পুষ্পও 
নাই--ইহা৷ দেখিয়া বাঁয়, বিন্রয়াপন্ন ও আনন্দিত হইয়া সেই শীল্লিবৃক্ষকে এই 
কথ বলিলেন 1৪1 

বায়ু বলিলেন--“শীলালি ! তুমি নিজে নিজে কষ্ট কবিয়া যে শাখা ছেদন 
কবিয়াছ, আমিও ক্রোধে তোমাব এ অবস্থাই কবিতাম ॥৫| 

শাললি ! তোমাব যে পুষ্প, শাখা, পত্র ও পত্রাঙ্কুব নাই এবং তুমি যে আমাৰ 
বশীভূত হইয়াছ, এ: এ জমস্তই তোমাৰ ুরব্বাক্যে কৰিছে ॥৬| 

সি ৯০ অপপসসিিসপসিবস পা 

(6 কুর্বাণঃ শানুলে। কযা! বঙ্গ বর্দধ। 



পর্ধ্বাণি দিপঞ্চাশদধিকশততমো হধ্যাঁয়ঃ | ১৪৭৭ 

এবং হি রাজশীর্দুল। দুর্বলঃ সন্ বলীয়সা । 

বৈরমারভতে বালস্তপ্যতে শাল্মলির্বথা ॥৮া 
তম্মাদ্বৈরং ন কুববীত দুর্বলো৷ বলবভরৈঃ । 
শোঁচেদ্ধি বৈরং কুর্বাণো বথা বৈ শাল্মলিস্তথা ॥৯| 
ন হি বৈরং মহাত্বানো বির্ণ্স্ত্যপকাবিষু। 
শনৈঃ শনৈর্নহারাজ। দর্শয়ন্তি ্ম তে বলম্ |১০| 
বৈবং ন কুব্বাত নরো৷ দুরুরঘদ্ধিবুর্দ্ধিজীবিনা। 
বুদ্ধিবূরদ্ধিমতো ঘাঁতি তৃণেধিব ছতাঁশনঃ ॥১১॥ 

নহি বুদ্ধা। সমং কিঞ্িদ্িগ্বতে পুরুষে নৃপ || 
তথা বলেন রাজেন্দ্র । ন সমোইস্তীহ কশ্চন ॥১২| 

এ ০ ০৮ পন তা চপ 

ভাবতকৌমুদী 
ইদানীং প্রক্তার্থমাহ এবমিতি। বালে! মূরখঃ॥৮। 
তন্মাদ্দিতি। ব্নবতবৈঃ সহ।৯| 

উপদেশার্থং বুদ্ধিমতাং স্বভাবমাঁহ নেতি। বিবৃরণন্তি মুখেন গ্রকা শযস্তি ॥১০ 
বৈবমিতি। বুদ্ধিমতো বুদ্ধি; তৃণেষু হুতাঁশন ইব দণং দর্'্ধিষু যাঁতি ॥১১। 
নহীতি। বৃদ্ধা সমং বলম্। তথা বলেন সমে! বন্ধ; ॥১২॥ 

ভীম্ম বলিলেন--"শাল্মলিবৃক্ষ তখন বাঁযুব এই কথা শুনিষ। লঙ্জিত হইল এবং 
পুবের্ধ নাব্দ যাহ! ব্লিয়াছিলেন, সেই কথ। ন্মব্ণ কবিয়া মনে মনে সম্তাপও অনুভব 
কবিল ॥৭॥ 

বাজশ্রেষঠ যুধিষ্টিব! এইবপই যে মূর্খ নিজে দুর্বল হইয়া প্রবলেব সহিত শক্রতা 
কবিতে আবন্ত কবে, সে মূর্খ শাল্মলিবৃক্ষেব স্যাঁষ অনুতপ্ত হয 1৮1 

অতএব দূর্বল ব্যক্তি প্রবল ব্যক্তিদেব সহিত শক্রতা কবিবে না, যদি কবে, তবে 

পৰে শাল্সমলিবৃক্ষেব ন্যায় শোক কবিবে ॥৯| 
মহাবাজ ! মহীত্মীব৷ অপকাবীদেব নিকটে মুখে শত্রুতা গ্রকাঁশ কবেন না, কিন্ত 

তাহাব। ধীবে ধীবে নিজেদেব শক্তি দেখা ইয! থাকেন ॥১০॥ 
অন্পবুদ্ধি লোক প্রখববুদ্ধি লোকেব সহিত শত্রুতা কবিবে না॥ কাৰণ, অগ্নি 

যেমন দগ্ধ কবিতে কবিতে তৃণেৰ মধ্যে গ্রবেশ কবে, তেমন বুদ্ধিমানেব বুদ্ধিও অনিষ্ট 

কবৰিতে কবিতে অল্পবুদ্ধি লোকেব মধ্যে প্রবেশ কবে ॥১১॥ 



১৪৭৮ মহাভারতে 

তম্মাৎ ক্ষমেত বালায় জড়ান্ধবগ্রাসু চ। 

ব্লাধিকাঁয় রাজেন্দ্র! তদ্দ্টং ত্বয়ি শক্রহন্ ! ॥১৩| 
অক্ষৌহিণ্যে। দশৈক। চ সপ্ত চৈব মহাদ্যুতে !। 
বলেন ন সম। রাজন্ ! অর্ভুনস্ত মহাত্মনঃ |১৪॥ 

নিহতাশ্চৈব ভগ্রীশ্চ পাঁগ্ডবেন বশম্বিন 
চরতা বলমাস্থায় পাকশাসনিনা মুধে ॥১৫॥ 

উক্তাশ্চ তে রাজ্ধর্মা আপদ্ধর্থাশ্চ ভারত 11 
বিস্তরেণ মহারাজ ! কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি 1১৩] 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্যাং সংহিতীয়াং বৈয়াসিক্যাং শীস্তিপর্বণি 
আপদ্ধর্ে পবনশাল্লিসংবাদে দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ |] 

সপাস্টি সিন ই ৯ সা সস সিসি | সি পীকপপস্টির অপ টি উস সিসি সি আতা সটান 

ভাবতকৌমুদী 
তম্মাদিতি। বাঁদার মূর্ধাব। বলাধিকার ক্ষমেত তৎকৃতাপকাবং সহেত ॥১৩ 
বাস প্রাধান্তে ৃষ্টন্তমাহ অঙ্দোহিণ্য ইতি | দশ একা! চ চর্্যোধনপঞ্ষে একাদশাক্ষৌহিষ্যঃ তব 

পক্ষে চ সগ্তাক্ষৌহিণ্যঃ ॥১৪| 
নিহতা ইতি। ভ্গাঃ পবাজিতা: তা একাদশাক্ষৌধিত্যঃ। পাকশীদনিন। ইনরপু্রেণরজ্নেন, 

মৃধে যুদ্ধে 1১৫ 

উপসংহ্বতি উক্তা ইতি। তৃষঃ পুনঃ ॥১৬| 
ইতি মহামহোপাঁধ্যার-ভাবতাচার্-শরীহরিদাসমিনধান্তবাগীশভ্াচার্যবিবচিতায়াং মহাভারত 
_ শীকায়াং ভাবতকৌ মুরীমাধ্যাাং শাস্তিপ্বাণি দিপফাশদধিকশভতমোধত্যায়;0৭| 
রাজশ্রেক্ঠ বাজা ! এই জগতে মানুষেব বুদ্ধির তুল্য কৌন বল নাই এবং বলের 

তুল্যও কোন বন্ধু নাই 1১২। 
অতএব বাজশ্রে্ঠ ! মান্য মূর্খ, জড়, অন্ধ ও বধিরের উপরে ক্ষমা করিবে এবং 

গ্রব্লকৃত অপকাব সহা কবিবে। শত্রহস্তা যুধিঠির ! বলের প্রাধান্ত তোঁমাঁতেই 
দেখ গিয়াছে ॥১৩] 

মহাতেজা যুধিষ্টির | দুর্য্যোধনের পক্ষে এগার অক্ষৌহিণী, আর তোমার পক্ষে 
সাত অক্ষৌহিণী সৈল্ট ছিল; ইহারা সকলেও একমাত্র মহীত্মা। অর্জুনের সমকক্গ 
হয় নাই 1১৪ 

সেই জ্থাই যশস্বী পাঙুনন্দন অর্জন বল অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে বিচরণ করিতে 
থাকিযা কতকগুলিকে নিহত এবং কতকগুলিকে পরাজিত করিতে পারিয়াছেন 1১৫ 

*  সপ্তপধ্ণশদধিকশততমোধিধ্যারঃ বঙ্গ বর্দ নি 



ত্রিপধাশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ 

যুধিষ্ঠির উ্ধাচ। 
পাঁপস্ত বদধিষ্ঠীনং যত? পাপং প্রবর্ততে। 
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তত্বেন ভরতর্ভ । ॥১| 

ভীম্ম উবাচি। 
পাঁপস্ত বদধিষ্ঠানং তচশুণুষষ নরাধিপ || 
একো লোভো৷ মহাগ্রাহো৷ লৌভাৎ পাপং প্রবর্ততে ॥২॥ 
অতঃ পাপমধর্ণশ্চ তথা দুঃখমনুত্তমমূ। 
নিকৃত্য। মূলমেতদ্ধি তেন পাঁপরুতে! জনা ॥৩॥ 

বর 

পাঁপন্তেতি। অধিষঠানমাশ্রষঃ ৷ তত্বেন যাঁধাপরযেন ॥১ 

গাঁপন্তেতি ৷ মহাগ্রাহো। মাঁবাঁজ্বকে। বিশাঁশজলজন্থবিব ॥২॥ 

অত ইতি। অতো লোভাঁং, অর্থঃ অগ্রশত্তধর্থ্ো নিকৃষটপীত্রকদানাদিজন্ঃ । অনুভমমুৎ- 
কটমিত্যর্থঃ। নিরৃত্যাঁঃ খঠতা যাঁঃ। বেন লৌভেন জনা; পাঁপকৃতো। তবন্তি । এতন পাঁপস্াধিঠান- 

মুক্তম্॥৩| 

সি 

ভাবতভাব্দীপঃ 
তদেবমাপন্বনমানুত্] বাজ্ঞামবাক্তাঞ্চ সর্ববান্ মূলভূতান্ দৌধানংপত্তিপ্রতিবন্ধকান্ গুণীংস্চ 

লোভজ্ঞানদ্রসতপ:সত্যাদীন্ হ্যোহ্পাদেয়াংস্চ ক্রমেণাধ্যাবসপ্তাকনাহ__পাঁপন্ত যদধিষঠানমিত্যাদিনা 

ভব্তনন্দন মহাঁবাঁজ ! এই আমি তোমাব নিকটে বিস্তবক্রমে বাজধর্্ম ও 

আপদ্বন্ম বলিলাম; এখন আব কি শুনিতে ইচ্ছা কব? ॥১৬ 

যুধিষ্টিব বলিলেন--“ভবতশ্রেষ্ঠ। পাপেৰ যাহা আশ্রয এবং পাঁপ যাহা হইতে 
উৎপন্ন হয, তাহা আমি যথা ব্থভাবে শুনিতে ইচ্ছা কবি? ॥১॥ 

ভীম্ম বলিলেন--“নবনাথ ! পাঁপেব যাহা আশ্রয, তাহ! তুমি শ্রবণ কব । এক 
লোভই ভীষণ জলজন্তব ন্যাব। সেই লোভ হইতেই পাঁপ উৎপন্ন হয় ॥২॥ 

এই লোভ হইতেই পাঁপ, অধন্ম ও উৎকট ছুঃখ জন্মিয়। থাকে এবং এই লোভই 
শঠতাব মূল, যে লৌভেৰ জন্য মান্য পাঁপ কবে ॥৩। 



১৪৮০ মহাভারতে শান্তি- 

লোভাৎ ক্রোধঃ প্রতবতি লোভাৎ কাম; প্রবর্ততে 

লোভাম্মোহশ্চ মায়! চ মানঃ স্তস্ুঃ পরাস্ুতা ॥8॥ 

অক্ষমা হীপরিত্যাগঃ শ্রীনাশো ধর্মসংক্ষয়ঃ। 
অভিধ্যাপ্রখ্যতা চৈৰ সর্বং লোভাৎ প্রবর্ততে |6॥ 
অত্যাগশ্চাতিতর্যশ্চ বিকর্মসু চ য৷ ক্রিয়া 

কুলবিগ্ভামদশ্চৈব রূপৈর্যমদস্তথা |৬ 
সর্বভূতেষতিদ্রোহঃ সর্বভূতেঘসৎকৃতিঃ। 
সর্বকভূতেঘবিশ্বীসঃ সর্ভুতেষনার্্জবমূ |৭॥ 
হুরণং পরবিত্তানাং পরদারাভিমর্ষণমূ | 

বাঁগবেগো মনসে! বেগো নিন্দীবেগন্তথ্বে চ ॥৮| 
উপস্থোদরয়োর্বেগো মৃত্যুবেগশ্চ দারুণ? । 
ঈর্য্যাবেগশ্চ বলবান্ মিথ্যাবেগশ্চ দুর্য়ঃ। 

রসবেগশ্চ দুর্বার; শোত্রব্গশ্চ ছুঃসহঃ || 

কুৎসা বিকখ! মাৎসর্ধ্যং পাপং ছুক্কৃতকারিতা। 
সাহসানাঞ্চ সর্বে্মকার্ধ্যাণীং ক্রিয়াস্তথা |১০॥ (কুলকম্)_ 

ভাবতকৌমুদী 
লোভার্দিতি। মাধ! ছলমূ, মানে! গর্ববঃ, স্তস্তো জভতা, পবানুত। মৃত্যুঃ ॥91 
অক্ষমেতি। হ্রিবে। লজ্জাষাঁ; পবিত্যাগঃ, শ্রীনাশ; দম্পৎক্ষরনঃ, অবিধ্য হুশ্ন্তা, অগ্রখ্যতা 

অকীন্তি; ॥৫॥ 
অত্যাগ ইতি। অত্যাঁগঃ কুপণতাঁ, অতিতর্েণ ছুর্িবাবা ভোগতৃষ্ণা, বিকর্মন অনৎকার্যেযু য| 

রিনা প্রবৃত্িঃ। কুলবিস্ঞযোর্সদঃ অহন্কাবঃ, তথী৷ রপৈষ্থযোর্মদঃ ৷ সর্ববভূতেষু অভিদ্রোহিঃ, 
সর্বভূতেযু অসতকৃতিঃ অসধ্যবহাবঃ। অশীঞ্দবং কুটিলতা, বাগবেগঃ ক্রোধাঁদীনা বেগেন 
বহুভাধণম্, মনসো বেগে দ্রতকা ধ্যগ্রবৃততিঃ, নিন্দাবেগঃ অবিবিচ্যৈব পবনিন্বাকবণমূ। উপস্থোদবয়ো- 
বেগ: অধিষৃত্যৈব পর্ববাদৌ বমনম্ অহিতদ্রব্যভোজন্ধচ, মৃত্যুবেগ আত্মহত্যাচেষ্টা। রসবেখো 
হঠাৎ বসনযা দ্রবযগ্রহণম্, প্রোত্রবেগে! গানশ্রবণাদাবুৎকটেচ্ছা। ষটপাঁদঃ শ্লৌকঃ। বিকখ! আত্মস্লাঘা, 
মাঁংদর্ধ্ং পবশুতদ্বেষঃ, পাঁপং প্রীপিহত্যাদিকম্ সাঁহসানাং মন্য্ামাবণাদীনাম্, অকার্ধ্যাণাঁম্ 
অভক্ক্যতক্ষশীদীনামূ, এতং সরববং লৌভাবেব প্রবর্তত ইত্যম্রুভি; ॥৬-_১৭| 

লোভ হইতে ক্রোধ হয়, লৌভ হইতে কাম জন্মে এবং লোভ হইতেই মোহ, ছল, 
গর্ব, জড়তা ও মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়! থাকে ॥৪॥ 
অসহিষ্ত/, লজ্জা ত্যাগ, সম্পত্তি ক্ষয়, ধর্মননাশ, ছুশ্চিস্তা এবং অকীন্তি--এই সমস্তই 

এক লোভ হইতে উৎপন হয় ॥৫1 



পর্ব্বণি ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যাফঃ ১৪৮১ 

জাত বাঁল্যে চ কৌমারে বৌবনে চাপি মানবাঃ। 
ন দংত্যজজ্ত্যাত্বকর্ম যো ন জীর্যতি জীর্য্যতঃ ॥১১| 

যো ন পুবয়িতুং শক্যো লোভঃ প্রাপ্ত্যা কুবদ্বহ ৷ | 
নিত্যং গন্তীরতোয়াভিরাপগাভিরিবোদধিঃ |১২| 
ন প্রহ্ব্যতি যো লাভৈঃ কামৈর্যশ্চ ন তৃপ্যতি। 
যো! ন দেবৈর গন্ধবৈর্নানুবৈর্ন মহোরগৈঃ ॥১৩| 
জ্ায়তে নৃপ! তত্বেন সর্ব্ভূতগণৈস্তথা । 

স লোভঃ মহ মোহেন বিজেতব্যে। জিতাত্বন! ॥১৪॥ (কলাপকম্) 

ভীবতকৌমুদী 

জাতাঁবিতি। জাঁতৌ৷ জন্মনি। আত্মকণ্ম ন সংত্যজন্তি লৌভাদেব। জীর্ধ্যতে। জবাঁজীর্ণ- 
স্তাঁপি মান্স্ত যে! লোভে! ন জীর্ধ্যতি ন ক্ষীবতে। প্রাপ্ত! অতীষ্টপাভেনাঁপি। আঁপগাভিরদীভিঃ | 
ন প্রহ্যতি হর্ষেণ বিবমতি, ন তৃপ্যতি তৃপ্্য!ন নিবর্ভতে ৷ তত্রেন যাথাধ্যেন ভূতগণৈঃ প্রাণিসমূহৈঃ | 
জিতাত্বনা সংযততয1 বশীরুতমনস জনেন ॥১১-_-১৪॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 
| গ্রহ ইব গ্রাহো। গ্রাসকর্তা ॥২॥ যেন লোভেন জনাঃ পাঁপকৃতো ভবস্তি॥৩| পবান্ৃতা অধীন- 
প্রীণত্বম্॥৪ অভিথ্যা চিন্তা, অপ্রখ্যতাঁপকীন্তি; 1৫ অত্যাগাদযোহকাধ্যক্রিযান্তাঃ সর্ব দোবা 
লোভাত ্ রবরতস্ত ইতি পূর্বেণীদ্বয: ॥৬--১০| জাত জন্মনি।১১| যো ন পূবধিতুং শক্য ইত্যা- 

কৃপণতা, অত্যন্ত ভোগতৃষ্ণা, অসংকার্্যেব প্রবৃত্তি বংশ ও বিগ্ভাব অহঙ্কাব, 
বপ ও সম্পদেব অভিমান, সর্ধ্বভূতে বিদ্রোহ, সর্ববভূতেব প্রতি অসদ্যবহাব, সর্ববভূতে 
অবিশ্বাস, সর্বভূতেব প্রতি কুটিলতাচবণ, পবদ্রব্য গ্রহণ, পবদাবগমন, বিবেচনা না কিয়া 
হঠাৎ বাক্য বলা ও কোন বিষযে প্রবৃত্তি কবা, হঠাৎ পরনিন্দা কৰা, বিবেচন! না কবিষা 
স্রীসংসর্গ কব! ও অভক্ষ্য ভক্ষণ কৰা, হঠাৎ আত্মহত্যাব চেষ্টা, প্রবল ইঈর্ধ্যা ও হঠাৎ 
মিথ্যাব্যবহাঁব, বিবেচনা না কবিযা৷ বসগ্রহণ ও শব্দ শ্রবণ কবা, পবকুৎসা, আত্মগ্রাঘা ও 
পব্শুতদ্বেষ কবা, পাপ ও দুফব কার্ধ্য কবা এবং সর্বপ্রকাৰ সাহদ ও অকার্ধ্য 
কবা-এই সমস্তই এক লোভ হইতে হইযা থাকে ॥৬--১০॥ 

মানুষ জন্মকালে এবং বাল্য, কৌমাব ও যৌবন অমযে ষে লোৌভেব প্রভাবে 
আপন কর্ম্ম ত্যাগ কবিতে পাঁবে না, আব মানুষজীর্ণ হইলেও যে লোভ জীর্ণ হয ন! ; 
কৌববশ্রেষ্ঠ! গভীব জল নদীসমূহদ্াব! সমুদ্র যেমন পূর্ণ হয় না, সেইবপ অভীষ্ট 
বন্ত লাভ কবিলেও যে লোভ পূর্ণ হয না, যে লোভ লাভে হৃষ্ট বা কামে তৃপ্ত হইতে 
পাবে না এবং দেবতা, গন্ববর্ব, অস্থুব, মহাঁনাগ ও অন্যান্য সমস্ত প্রাণীব। ষে লোভেব 

স্ববপ জানেন না, জিতেন্দ্রিয লোক মোহেব সহিত সেই লোভকে জয 
কবিবেন ॥১১--১৪॥ 

১৮৬ 



১৪৮২ মহাভারতে শাস্তি. 

দস্তে! দ্রোহশ্চ নিন্দা চ পৈশুন্যং মৎসরস্তথা ৷ 

ভবস্ত্যেতাঁনি কৌরব্য ! লুক্ধানামকৃতাতনাম্ ॥১৫। 

সুমহান্তযপি শাস্তাণি ধারয়ন্তি বহুশ্রুতাঃ । 

ছেত্ারঃ সংশয়ানাঞ্চ রিশ্যর্তী হাল্লবৃদ্ধয়ঃ ॥১৩॥ 

ছেষক্রোধপ্রসক্তাশ্চ শিষ্টাচারবহিষ্কৃতাঃ। 

অন্তক্র,রা বাউঅধুরাঃ কুপাশ্ছন্নাস্বণৈবিব ॥১৭॥ 

ধর্মবৈতংসিকাঃ ক্ষুদ্র যুহ্তত্তি ধ্বজিনো জগ । 
কুর্বতে চ বঙুন্ মার্গাস্তান্ হেতুবলমাশ্রিতাঃ। 
সতাং মার্গান্ বিলুপস্তি লোভজ্ঞানেবন্থিতাঃ ॥১৮| 

ধর্মস্ হরয়মীণস্ত লোভ গ্রস্তদুররাত্মভিঃ | 
যা যা বিক্রিয়তে সংস্থা ততঃ সাপি প্রপগ্তে ॥১৯| 

লনা ভিত গীতীপ্তীপালীপাপাশনট পরী পরী পন পা পতি পর্পি  পরশ পপি | পাশা শর শি পলিশ পশ্পিপিপিশনিতী শর্িিনা এ ০ 

দস্ত ইতি। পৈশুন্তং খলতা, মংসবঃ পবশুভদেষঃ। অবতাত্মনাম্ অশিক্গিতচিতানাম্ ॥১৫। 

সুমহীন্তীতি। ধাঁববস্তি সম্যগধ্যযনেন বহন্তি, ততশ্চ বহুশ্রতা ভবস্তি। অল্পে ধনে বুদ্ির্েষাং 
তে অন্লবুদ্ধবে! লুব্ধ। সন্ত: ব্িগ্তন্তি। অতঃ শান্বজ্ঞেঘপি লোভে! দৌযাঁধেতি ভাবঃ 1১৬। 

দ্বেষেতি। অন্তর্সধ্যে ব্রুবাঁঃ অথ চ বাঁচ1 বাঁক্যসাত্রেণ মধুবাঃ ॥১৭॥ 

ধর্মেতি। ধর্মন্ত বৈতংসিকাঃ প্রচাঁবকাঁঃ, মুফ্তস্তি বস্তি ধবজিনে! ধর্ধ্বজিনঃ ৷ মার্গান্ 
অর্থাজ্জানোপাঁধান্, হেতুবলং ঘুক্তিপ্রদর্শনশক্তিম্ ॥১৮৷ 

ভাবতভাব্দীপঃ 
দীনীং ম লৌভো! জেতব্য ইতি ভৃতীষেনাদ্বযঃ ॥১২-__১৬ অল্লেহপি ধনাদে বুদ্ধিযের্যাং তেহবুদ্ধবো 
লুনা ইত্যর্থঃ 7১৭ ধর্মবৈতংসিকা ধর্মব্যাজেনেতবান্ হিংসন্তঃ, ধ্বজিনো ধর্মখ্যাপকাঃ ॥১৮া 

কৌব্বনন্দন ! দত্ত, পবদ্রোহ, পবনিন্বা, খলতা ও মাৎসর্ধ্য-_এইগুলি অশিক্ষিত: 
লুব্ধলোকদিগেব হইয়া থাকে ॥১৫1 

বাহাঁব! সম্যক্ অধ্যয়ন কবিয়া বহু শাস্ত্র বহন কবেন এবং বহুদর্শী ও সমস্ত সংশঘ 
ছেদন কবিতে সমর্থ হন, তাহাঁবাঁও লোভী হইয়। ক্রেশ অনুভব কবেন 1১৬ 

অনেক লোভী ছেষ ও ক্রোধযুক্ত এবং শিষ্টাচাববিবজ্জিত হয়, তৎকালে তাহাবা 
তৃাৰৃত কৃপেৰ স্তায় অন্তবে ক্রুব এবং বাক্যে মধুব হইয়। থাকে 1১৭ 

বহুতব ক্ষুত্রাশঘ লোভী ধর্মমধ্বজী হইযা| ধর্মপ্রচাৰ কৰিতে থাকিয়া জগৎটাকেই 
গ্রতাবণা কৰিতে থাকে, যুক্তি দেখাইবাৰ শক্তি অবলম্বন কবিয়৷ অর্থোপাঁজ্জনেব 
ব্ছুতৰ পথ আবিষীৰ কবে এবং সংপথ লোপ কবিয়! দেয় 1১৮। 
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দর্পঃ ক্রোধে মদঃ স্বপ্ধো হর্ধঃ শোকোহভিমানিতা | 
এত এব হি কৌবব্য ! দৃশ্যান্তে লুবুদ্ধিযু ॥২০॥ 
এতানশিষটান্ বুধ্যস্ব নিত্যং লৌভসমন্থিতান্। 
শিষটাংস্ত পরিপুচ্ছেখা ধান্ বন্ক্যামি শুচিত্রতান্ ॥২১| 
বেহ্বার্ৃভিভষং নাস্তি পৰলোকভয়ং ন চ। 
নামিষেষু প্রসঙ্গোইস্তি ন প্রিয়েষপ্রিয়েযু চ|২২। 
শিষ্টাচার; প্রিয়ে৷ বেধু দমো বেধু প্রতিতিতঃ | 
ভুখছ্ুঃখং সমং যেষাং সত্যং যেষ!ং পবায়ণমূ ॥২৩| 

দাতারো৷ ন গৃহীতারো দয়াবন্তস্তথৈব চ। 
পিতৃদেবাঁতিথেয়ান্চ নিত্যোদ্রযুক্তাস্তথৈব চ ॥২৪॥ 
সর্বোপকারিণো বীরাঃ সর্বর্শ্ীনুপালকাঃ। 
সর্বভূতহিতাশ্চৈব সর্বদেয়াশ্চ ভাবত । ॥২৫। 
ন তে চালয়িতুং শক্য। ধর্ণব্যাপাবকারিণঃ। 

নতেযাং ভিগ্যাতে বৃভং বৎ পুবা সাধুভিঃ কৃত সাধু ক₹তন্|২৬| (কুলকম্) 
ভাবতকৌমুদী 

ধ্মন্তেতি। হ্িবগাণস্ত বৈপবীত্যং নীবমানগ্ত। বিক্রিযতে ৮বিকাবযোগ্যা! তবতি, সংস্থা অবস্থা] 
প্রগন্তে উপতিষ্ঠতি ॥১৯॥ 

দর্প ইতি। মদে) মত্ততাঁ স্বপ্নো নিদ্রা। তৃস্ত্তে গ্রাষে ॥২০| 
এতাঁনিতি। অশিষ্টান্ অশাস্্নিবমিতান্। শিষ্টান্ শীন্রনিযমিতান্। শুচিতব্রতান্ পবিভ্র- 

নিধমাঁন্ ॥২১॥ 
০০ শা 

লোভী দুবাস্াবা এইভাবে বাস্তবিক ধর বণ  কবিতে থাকে, তাহাতে ধর্মের 

ঘে যে বিকৃত অবস্থ। হইতে পাবে, সে সমস্তই উপস্থিত হয ॥১৯| 

কৌববনন্দন! দর্প, ক্রোধ, মত্ততী, নিন্দা, হর্ষ, শোক ও অভিমান--এইগুলিই 

প্রা লোভীদেব দেখা যায ॥২০। 

যুধিষ্টিব ! তুমি সর্বদাই এই লোভীদিগকে অশিষ্ট বলিয! জানিবে। ইহাঁব 
পবে অবশ্যই তুমি শিষ্টদিগেব কথা জিজ্ঞাসা কবিবে, আমিও ষে পবিত্রনিষম- 
শালী নিলেণভদিগেব বিষষ বলিব ॥২১ 

(২২) নামিত্রেষু প্রসঙ্গোতিস্তি বঙ্গ। 

(২৬) ধর্দব্যাহাবকীবিণঃ * বন্ধ লি। 

স্১৮ ০৬০৯৪ 



১৪৮৪ মহাভারতে শীন্তি- 

ন ত্রাসিনো ন চপল! ন রৌদ্রাঃ সৎপথে স্থিতাঃ। 
তে সেব্যাঃ সাধুভিপিত্যং যেহিংসা প্রতিষ্ঠিতা ॥২| 
কামক্রৌধব্যপেতা বে নির্ণম! নিরহক্কৃতাঃ। 
সুব্রতাঃ স্থিরমর্ধ্যাদান্তানুপাস্য্ব চ পুচ্ছ চ॥২৮। 

৯ পি অপি তা সি সিরা সত সস ৯ ছি সিসি পি ৫ 

ভাঁবতকৌমুদী 
যেধিতি। আঁবুভিভষম্ ইহলোকে পুনকৎপত্ভিতষম্, পবলৌকভযং নবকপাতভীতিঃ | আমিযেবু 

ধধিকম্থখভোগেষু “আমিবং পণলে লাভে সন্তোগৌঁথকোঁচযোবপি” ইতি বিশ্ট। দম ইন্রির- 
দরমন্ম। পবাঁধণং পবমাশ্রয়ঃ। যে চ পিতৃদেবাঁতিথেযাঁঃ ততৎপুজীপবাঁধণাঃ ৷ সর্ব্বঘেব দেয় 

দীতব্যং যেষাং তে। চাঁলবিতুং ধর্মব্যাপাবাৎ ভশধিতুম্। বৃত্তং চবিভ্রমূ|২২__২৩ 

নেতি। ত্রাঁসিনো৷ ভীববঃ, বৌন্্রীউগ্রন্থভাবাঃ ॥২৭] 
কামেতি। সু্রতী সম্দিবঁ,স্থবমর্ধ্যাদী অবিচলিতপৃজ্যগৌববাঃ ॥২৮ 

ভাবতভাবদীপঃ 
হেতুবলম্ “যেন কেনাপুপাষেন যন্ত কন্তাঁপি দেহিনঃ ৷ সন্তোষ জনধেৎ প্রীক্ঞস্তদেবেশ্ববপূজনম্। 

ইত্যাগমবলেনান্টোন্সস্তোষহেতৃতয| পাঁবদার্ধ্যাদেবপি ধর্মতবং বর্ণবন্তীতি ভাবঃ॥১৯॥ সংস্থা স্থিতি 
বিক্রিযতেহস্যথা ভবতি, সা! তথৈব প্রপদ্ধতে প্রথাং যাঁতি॥২*-_২৫| সর্ব প্রাণপর্যযন্তমপি দেষং 

ধাহাদেব পুনর্জন্মেব ভয কিংবা নবকগমনেব ভয় নাই এবং ধাহাদেব ভোগনুখে 
আসক্তি ব৷ প্রিয়প্রীপ্তিতে সুখ ও অপ্রিয় প্রান্তিতে ছুঃখ হয় নাঃ শিষ্টাচাব ধাহাদেব 
প্রিয়, ধাহাদেব ইন্দ্রিয় দমন বহিয়াছে, সুখ ও ছুখে ধাহাঁদেব সমান এবং সত্যই 
ধাহাঁদের পবম অবলম্বন ; বাহাবা দানই কবেন, কিন্তু গ্রহণ কবেন না, ধাঁহাবা! দয়ালু, 
ধীহাঁবা দেবগণ, পিতৃগণ ও অতিথিগণেব সেবা কবেন এবং ধাহাঁবা সর্বদাই 
সৎকার্য্যে উদ্যোগী থাকেন ; ভব্তনন্দন | আব ধাহাঁবা সকলেবই উপকাব কবেন, 
ধাহাবা বীব, ধাহাব সর্বধর্ম পালন কৰিয়া চলেন, খাহাঁবা সর্বভূতেবই হিতৈষী 
এবং ধীহীব। সকলকেই দান কবেন, সেই ধর্মক্রিয়াকাবী মহাত্বাদিগকে ধর্ম হইতে 
ব্য্িত কবিতে পার! যায় ন৷ এবং পূর্বকালে সাধুগণ খাহা অন্কুসবণ কবিষা 
গিয়াছেন, সেই চবিত্র তাহাদেব কখনও ক্ষুপ্ন হয় না ॥২২-_-২৬| 

তাহারা ভীক নহেন, চঞ্চল নহেন, উগ্রন্থভাব্ও নহেন, অথ চ তীহাবা সৎ 

পথেই থাকেন, আব হাহাদেব হিংসাবৃতি নাহি, সাধুগ সেই মহাত্মাদিগেব সেবা 
কবিবেন ॥২৭ 

যুধিঠিব | বাহবা কামক্রোধশৃন্য, মম্তাঁবহিত, অহঙ্কাববিহীন, প্রশস্তনিয়ম- 
শালী এবং পুজনীয়গণের সম্মানকারী, তুমি তাহাদের ঘেবা! কবিবে এবং তাহাদের 

নিকটে ধর্ম জিজ্ঞাসা করিবে 1২৮1 

সা পা পিতা পাক এ লি 
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ন ধনার্থং যশোহর্থং বা ধর্মস্তেষাং যুধিতঠির || 
অবশ্ঠং কার্য্য ইত্যেব শরীরন্ত ক্রিয়ান্তথা ॥২৯ 
ন ভয়ং ক্রোধচাপল্যে ন শোকস্তেষু বিদ্যাতে। 

ন ধর্মধ্বজিনশ্চৈব ন গুহং কঞ্চিদাস্থিতাঃ ॥৩০| 
বেষলোভভ্তথা মোহো৷ যে চ সত্যার্জবে স্থিতাঁঃ। 
তেষু কৌন্তেয়। রজ্যেথা বেষাং ন ভ্রশ্ঠাতে পুনঃ ॥৩১| 
যেন হ্ৃয্ন্তি লাভেষু নালাভেষু ব্যথন্তি চ। 

নির্শম। নিবহস্কীরা সতস্থাঃ সমদর্শিনঃ ॥৩২। 
লাভালাভৌ সুখছুঃখে চ তাত। প্রিয়াপ্রিয়ে মরণং জীবিতঞ্চ | 
সমানি বেষাং স্থিরবিক্রমাণীং বুভুৎসতাং সন্তপথস্ছিতীনীম্ ॥৩৩॥ 

ধর্মপ্রিয়াংস্তান্ সুমহানুভাবান্ দাস্তোহপ্রমত্তশ্চ সমর্চযেথাঃ। 

দৈবাৎ সর্বে গুণবন্তে। ভবস্তি শুভাশুভে বাক্প্রলীপান্তথান্যে ॥৩৪| (বিশেষকম্) 
ইতি শ্রীমহাঁভারতে শতসাহস্যাং সংহিতাষাং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্ববণি 
আপদ্র্মে আপন্মঃলভূতদৌষকখনে ত্রিপঞ্চাশবধিকশততমোহধ্যায়ট || 

ভাঁবতকৌমুদী 
নেতি। অবশ্তকার্্যো ধর্ম ইত্যেব তদনুষ্ঠানে হেতুবিতি শেষঃ, তথা শবীবন্ত ক্রিযাঁঃ ানাদষঃ 

অবস্তকার্ধা। ইত্যেবহেতুন! প্রবর্তত্তে ন তু বিলাঁসাবেতি ভাবঃ ॥২৯1 
নেতি। তে ন ধর্মধবজিনে বহি্ধ্রন্তঃ অন্তবে পুনবধন্মশীলিনো ন ভবস্তি, গুহ্ং কাপট্যম্ ॥৩০ 
যেঘিতি। অলোঁভঃ অমৌহশ্চ বর্ততে ৷ ন ভ্রগ্ততে ধর্ম ইতি শেষঃ ॥৩১৫ 

যুধিষটিব | তাঁহাবা ধন বা! যশেব জন্য ধর্নকার্ধ্য কবেন না, কিন্তু অবশ্য কবিতে 
হয বলিয়াই কবেন এবং শাবীবিক ক্রিযাও অবশ্য কবিতে হয বলিযা কবিয! 
থাকেন ॥২৯॥ 

ভয়, ক্রোধ চঞ্চলতা ও শোক--ইহাব কোনটাই তাহাদেব থাকে ন৷ এবং 
তাহাঁবা ধর্মধবজী হন না বা কোন কপটত! অবলম্বন কবেন না ॥৩০1 

কুক্তীনন্দন ! ধাহাদেব লোৌভ ও মোহ থাকে না এবং বীহাব! সত্য ও সব্লতাষ 
অবস্থান বেন, আব ধাহাদেব ধর্ম ভ্রষ্ট হয না, তুমি তীহাদেব প্রতি অন্ুবক্ত 
থাকিবে ॥৩১। 

কক ০, অটপফাশদধিকশততমোধ্যায়? বঙ্গ বদ্ধ নি। 

সি ২ লিউ আট অপসিটি পাস সি তম পাস 

সপ পাশা শিস | পাশ সসপ্পা  সপপসপপপস আন পাপ পপ 



চতুঃপঞ্চাশদধিকশত তমোশহধ্যায়ঃ | 

যুধিষ্ঠির উবাঁচ। 
অনর্থানীমধিষ্ঠীনমুক্তো লোভঃ পিতামহ || 
অজ্ঞানমপি বৈ তাত! শ্রোতুমিচ্ছামি তন্বতঃ |১| রা হবি 

যইতি। সত্সথা: সবগুণাবশধিন,, পরায়: সমদর্শিনশ্চ। বুভূৎসতাং তত্বং জ্াতুমিচ্ছতাম্। 
দন্ত ইন্দ্রিঘদমননীলঃ, অপ্রমন্ত; সাঁবধানশ্চ। সার্ক বাকৃপ্রলাপ| অপ্রিষবাক্যাঁনি তথ! অন্তে অপ্রির- 
বাবহাবাশ্চ দৈবাং উক্ত বিধসজ্জনার্চনবা৷ দৈবাং দেবামুগ্রহাৎ গুণবন্ত: সংফলজনকী তবস্তি ) তথ! 
সমর্চনাভাবে দৈবাৎ শুভাশুভে দ্বে অপি ভবতঃ ॥৩২__৩৪॥ 

ইতি মহামহৌপাধ্যাধ-ভাবতাচাধ্য-প্রীহবিদাসসিদ্ান্তবাগিশভট্টাচাধ্যবিবচিতাঁযাঁং মহীভাবত 
টাকায়া* ভ।বতকে'মুদীসমাধ্যাযাঁং শাস্তিপর্বণি ত্রিপঞচাশদধিকশততমোহধ্যাধঃ | 

অনরানাঁমিতি। অধিষ্ঠানমাশ্রবঃ ৷ অজ্ঞানং কিং তদপীত্যর্থ: ॥১| 

ভাবতভাবদীঃ 
পবার্থে দাতং যোগ্যং বেষাং তে ॥২৬-_-২৮॥ পৃচ্ছ চ ধর্মমিতি শেষ; ॥২৯। ক্রিযা আহাঁবাদযঃ | 
৩০॥ গুহং গোপনীষং কঞ্চিৎ পাঁখগুধর্মম্ ॥৩১॥ অমোহ্ ইতি চ্ছোদঃ | যেষাং বৃন্তমিতি শেষঃ ॥৩২-_ 

৩৪॥ হে শুভ! ছে ভদ্র! সর্ব বাক্প্রলাপ৷ গুণবস্তো৷ ভবন্তি তান্ দৈবান্ প্রধানান্, অন্তে তু 
ব বাক্যপ্রলাঁপা। অগুভেহসুভার্থমেব ভবন্তীতি শেষঃ। লোভং জেতুকাঁমেন সংলঙগঃ কর্তব্য 
৩৪] 

ইতি নৈলকণ্ঠীষে ভাবতভাঁবদীপে আঁপদবর্শে ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোহ্ধাঁয ॥১৫৩| 

বাহাব! লাভে সন্তষ্ট এবং অলাভে ছুঃখিত হন না, ধাহাবা সর্বত্র মমতীশুন্ত ও 
নিবহঙ্কাব থাকেন এবং ধাহাবা "সর্বদা সত্বগুণাবলম্বী ও সমদর্শী হন , আর স্থিববিক্রম, 
তত্বজিজ্ঞাস্তু ও সত্বগুণস্থিত যে পুকষদিগেব লাভ ও অলাভ, সুখ ও হুঃখ, প্রিয় ও 
অপ্রিয এবং জীবন ও মবণ সমান হয, বদ! তুমি জিতেক্দরিয় ও সাবধান হইয়া 
সেই ধর্ম্প্রিয অতি মহানুভাবগণেব পুজা! কবিবে ; তাহা! হইলে তোমাৰ আপ্রির 
বাক্য এবং অসদ্যব্হাব সকলও দেবতাব অনুগ্রহে শুভফল উৎপাদন কবিবে ; আব 
তাহাদেব পুজা না কবিলে দৈববশতঃ তোমাব শুভ ও অণুভ ছু-ই হইবে? ॥৩২--৩৪| 

যুধিষ্টিব বলিলেন--পিতামহ ! আপনি লোভকে অনর্থের আশ্রয় বলিয়াছেন, 
এখন আমি য্থার্থবপে অজ্ঞানেব বিষয়ও শুনিতে ইচ্ছা কবি? ॥১॥ 



চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। ১৪৮৭ 

ভীক্ম উবাঁচ। 
করোতি পাপং বোইজ্ঞানান্নাত্বনো বেতি চ ক্ষষমূ। 
প্রছেষি সাধুরৃতাংস্চ সলোকস্তৈতি বাচ্যতাম্ |২] 
অঙ্জানান্নিরয়ং যাঁতি তথাজ্ঞানেন দুর্গতিযৃ । 
অন্জানাৎ ক্লেশমাপ্সোতি তথাপৎসু নিমজ্জতি |৩| 

যুধিষ্ঠির উবাচ। 
অঙ্ঞানন্ত প্রবৃতিঞ স্থানং বৃদ্ধিং ক্ষয়োদয়ৌ। 
মূলং যোগং গতিং কালং কাব্ণং হেতুমেব চ |8| 
শ্রোতুমিচ্ছামি তত্বেন যথাবদিহ পার্থিব ।। 

অজ্ঞানপ্রসবং হীদং যদ্চুঃখমুপলত্যতে |৫| (যুগ্রকম্ট 
শি সস পা সিট ও সা অপ পি চা চে পি ৬ সপ সস সস সি পরা শট পা সি অপান্পা ৬ সপানসাধস্সি সা 

কবোতীতি। সাঁধুরুভান্ সচ্চবিত্রান্ জনান্। বাচ্যতাং নিন্মনীযতীম্ ॥২। 
অজ্ঞানাদ্দিতি। অজ্ঞানাঁং পাঁপকবণেনেতি শেষ: ॥৩ 

প্রটব্যং বিব্হ্লাহ অক্ঞানস্তেতি। প্ররবৃত্তিম্ উৎপত্তিম্। উদ্যমাভির্ভীবমূ। মূলং পবষ্পববাদি- 
কাঁবণম্, যোগমাত্মবন: সন্বন্ধম্, গতিং প্রকাব্ম্, কাঁবণং প্রসিদ্ধম্, হেতুং যুক্তিম্। অজ্ঞানন প্রন্থযতে 

উৎপন্ধত ইত্যজ্ঞানপ্রসবম্॥৪--৫ 
ভাবতভাবদীপঃ 

অনর্থধৃনাঁমিতি ॥১॥ বাচ্যতাং নিন্তাম্ ॥২-_৩। অক্জানস্ত স্ববপেণ সহ প্রবৃত্তাদবো দাদশ- 

০০ শপ 

ভীস্ম বলিলেন--যে লোক অজ্ঞানবশতঃ পাঁপ কবে, অথচ তাহাতে যে নিজেব 
ক্ষৃতি হইবে, তাহা! বোঝে না এবং সচ্চবিত্র লোৌকদিগেব উপবে বিদ্বেষ কবে, সেই 
লোক লোকসমাজে নিন্দনীষ হয় ॥২1 

মানুষ অজ্ঞীনবশতঃ নবকে গমন কবে, অজ্ঞানেব ফলে দুর্গতি ভোগ কবে, 
অজ্ঞানেব প্রভাবে কষ্ট পাষ এবং আপৎসাগবে নিমগ্ন হয? ॥৩| 

যুধিষ্ঠিব বলিলেন-_দ্ষত্রিযশ্রেষ্ঠ ! অজ্ঞীনেব উৎপস্তি, স্থান, বৃদ্ধি, ক্ষষ, আবির্ভাব, 
মূল, সন্বর্ধ, গতি, কাল, কাবণ ও যুক্তি--এইগুলি এখন আমি যথাযথভাবে শুনিতে 
ইচ্ছ! কবি। মানুষ এই যে ছুঃখ:ভোগ কবে, তাহা অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন 
হয? ॥৪--৫1 



১৪৮৮ মহাভারতে শীস্তি-- 

ভীম্ম উবাঁচ। 
রাগ ছেষস্তথা মোহে হর্ধঃ শোকোহতিমানিতা। 

কামঃ ক্রৌধশ্চ দ্পশ্চ তন্দ্রা চাঁলস্যামেব চ ॥৬| 
ইচ্ছ! দ্বেবস্তথা তাপঃ পররৃদ্ধযপতীপিতা। 
অজ্ঞানমেতম্লিদ্িখং 'পাপানাঁৈ যাঃ ক্রিযাঃ ॥৭॥ (ুগ্মকমূ) 
এতম্ত ব৷ প্ররৃতেশ্চ বৃদ্ধযাদীন্ যাংশ্চ পৃচ্ছসি। 

বিস্তরেণ মহারাজ 1 শৃণু তচ্চ বিশেষতঃ ॥৮॥ 
উভাবেতো৷ সমফলৌ৷ সমদৌষৌ চ ভারত !। 

অজ্ঞানঞ্চাতিলোভশ্চাপ্যেকং জানীহি পার্থিব ! |৯| 
লোভপ্রভবমজ্ঞানং বৃদ্ধং ভূয়ঃ প্রবর্ধতে। 
স্থানং স্থানে ক্ষয়ং ক্ষীণে উপৈতি বিবিধাং গতিম্ ॥১০| 

ভাবতকৌমুদী 
ৃ্টবিষযাঁন্ বক্ষ্যন্ প্রথমং দ্াভ্যামজ্ঞানম্বরূপমাঁহ বাঁগ ইতি বাগে বিষবেষু গ্রবলভোগেচ্ছা । 

তন্্া সবল্নিত্রা। বিষষতোঁগাৎ দেষপদন্তাঁুনকক্তিঃ। পববৃন্ধ্যুপতাঁপিতা পবোন্তিদর্শনেন 
ছুখম। পাপানাং পাপ্কর্ণণাম্॥৬-_৭ 

এতস্তেতি। এতস্ত অঙ্ঞানন্ত প্রবৃত্তেরপত্তেধিষর়ে যৎ ॥৮া 

উভাঁবিতি। এতৌ৷ অক্ঞানলোভৌ।। একং কাঁ্ধ্যকাঁবণযোবভেদরপচাবাদ্রভিন্নমূ1৯1 
ভাব্তভাবদীপঃ 

প্রশ্ীঃ॥৪--৫| স্বরূপমাঁহ দ্বাভ্যাং_বাগ ইতি | কার্যে কাবপোঁপচাবাদ্রাগাদষ এবাজ্ঞানম্, 
পাঁপানাং ক্রিযাঁঃ হিংসাঁদয: ॥৭| এতন্ভৈততপ্রবৃত্তিং তচ্চ ত্রযং শৃণু |” মুখ্যমজ্ঞানম্বরূপমাহ-- 
উভাঁবিতি। অন্রাপি পূর্বববৎ কাঁবণে কার্যোপচাবঃ ॥৯। লোভপ্রভবং লোভাতন্ত প্রবৃত্তি, - 

ভী্ম বলিলেন--বাগ, ছেষ, মোহ, হর্ষ, শোক, অভিমান, কাম, ক্রোধ, দর্প, 
তন্দ্রা, আলস্য, ইচ্ছা, দ্বেষ তাঁপ ও পরশ্ীকাতবতা এবং যে সকল পাঁপকার্ধ্য--এই' 
গুলিই অজ্ঞানেব স্বৰপ কথিত হইয়া থাকে ॥৬--৭॥ 

মহাবাজ! তুমি এই অজ্ঞানেব কিংবা তাহাব উৎপত্তিব বিষয়ে অথবা! তাহাঁব 
ৃদ্িপ্রভূতিব বিষয়ে যাহ! জিজ্ঞাসা কবিয়াছ, সে সমস্ত বিষয় বিস্তবত্রমে ও বিশেষ 
ভাবে শ্রবণ কব।৬| রর 

ভবতনন্দন বাঁজা ! অজ্ভ্রান ও অতিলৌভ এই ছুইটাকেই এক বলিষা অবগত 
_ হও। কেননা, এই ছুইটাবই ফল ও দোষ সমান ॥৯| 

(৬) "* ভন্ত্রী চাস্তমেব চ ' বঙ্দ। (১০) স্থানে স্থানং ভাবং লীগ বঙ্গ |... 



পর্ব্বণি চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। ১৪৮৯ 

মূলং লোভম্ত মোহে! বৈ কালাত্মগতিরেব চ। 
ছিন্নে ভিন্নে তথা! লোভে কারণং কাল এব চ ॥১১। 
তন্তাজ্ঞানাদ্ধি লৌভে হি লোভাঁদজ্ঞানমেব চ। 
সর্বদৌধাস্তথা লোতাভম্মাল্লোতং বিবর্জয়েৎ |১২॥ 

জনকো যুবনাশ্বশ্চ বৃষাদতিঃ প্রসেনজিৎ । 
লোভক্সয়াদ্দিবং প্রাপ্তাস্তিথৈবান্তে জনাধিপা? ॥১৩| ই 

লোৌভেতি। অজ্ঞানম্, লোভাঁৎ প্রভবতীতি লোভ প্রভবমূ্, তচ্চেদ্ভানং বৃদ্ধমূ, তদী লোভো- 

ইপি ভৃষো৷ বছনং গ্রবন্ধতে। অজ্ঞানস্ত স্থানে স্থিতে: লোভন্তাপি স্থান: স্থিতির্ভবেং, তথ! অজ্ঞানে 
ক্ষীণে লোভোইপি ক্ষয়মুপেতি। তথা ত্ভপমপি হুঃখদাবিদ্রাজননাঁদিনা বিবিধাং গতিং প্রকাব- 

মুপেতি। ইতি প্রাথমিকানাং পধশনামুত্তবম্ ॥১০॥ 

মুলমিতি। কাশত্বনা কালরূপেণ কাঁবণেন গতিঃ প্রসাবো যস্ত স তাদুশো মোহো! লোভন্ত মূলম্ 

আঁদিকীবদদ। তথা লোভে ছিন্নে ভিননে তন্ত বিবৃতরূপবিষষে ক্ষয়ে বা, কাল এব কাবণমৃ। এতেন 
মূলাদীনাং ঝীমুত্তবমুন্ধেযম্ ॥১১ 

নঘপৃষ্টে লোভে কথমিরযুচ্যতে ইতাহ-_-তন্তেতি। তন্ত সৃঢন্ত, অজ্ঞানাল্লোভ উৎপদ্তে, 
লোভীচ্চাজ্ঞানং জান্বতে ৷ এতচ্চ কানভেদেনোপিপস্ভতে ॥১২॥ 

ভাব্তভাবদীপঃ 

লোভবৃদ্ধী বৃদ্ধিলেতন্ত স্থানে সাম্য স্থানং সমতা লোভে ক্ষীণে ক্ষীণং ভবতি, উপৈতি উদ্দেতি 
লোভন্তোদয়ে উদ্দেতীত্যর্থঃ। বিবিখাঁং গরতিং দুঃখসন্তাপমোহা দিরূপাং প্রাঁপধিতুমিতি শেষঃ ॥ তদেবং 
বাং প্রশ্নানামুতবমুক্তম্ ১০| লোভন্তা্ঞানাত্মকন্ত মুলং মোহে রৈচিন্তাং কার্ধযাকার্যা প্রতিপত্তি" 
রূপম্। এতেনৈব মোহসংযোগ এবীজ্ঞানযোগ ইতাষ্টমস্তাপ্যুত্বম্। কানাত্মনী নিমিত্রেনাজ্ঞানস্ত 
গতিঃ ব্বর্গনবকনবস্থৃবতিধ্যগ প্ূুপেতি নবমন্তোতিবমূ। লোভন্ত চ্ছেদ্রভেদাদিত্তস্ত ক!লো যদ] লিগ্য- 

মানোধর্থে! বি্বিতো ভবতি, তদৈব বৈচিত্যারপত্তাপ্তানন্ত কাশ ইতি দশমস্টোত্তবম্। কাঁবণং নিদানমূ, 

অজ্ঞীন লোভ হইতে উংপন্ন হয, অথ চ অজ্ঞান বৃদ্ধি পাইলে লোভও অত্যন্ত 

বৃদ্ধি পায়, অজ্ঞান থাকিলে লোভও থ'কে এবং অজ্ঞান নষ্ট হইলে লোভও নষ্ট হয। 

এইভাবে উহাব। নানাবিধ অবস্থ। প্রাপ্ত হয ॥১০। 

কালবিশেষে উৎপন্ন মোহই লোভেব কাঁবণ , আবাঁব সেই লোভ যে ছিন্ন ভিন্ন 

হইয়া যায়, তাহাঁব প্রতি কাবণও কাল ॥১১% 

মূ ব্যক্তিব অজ্ঞীন হইতেই লোভ জন্মে, আবাব কখনও লোভ হইতেও অজ্ঞান 
জন্মিয়া থাকে। সেই লোভ হইতে সমস্ত দৌষই উৎপন্ন হইতে পাবে | অতএব 
লোভ পবিত্যাগ কবিবে ॥১২॥ 

১৮৭ 



১৪৯৩ মহাভারতে শান্তি_ 

প্রত্যক্ষস্ত কুরুত্রেষ্ঠ। ত্যজ লোভমিহাত্বনা | 
ত্যক্ত। লোভং সুখং লোকে প্রেত্য চানুচরিস্সি ॥১৪| 

ইতি শ্্রীমহাভারতে শতপাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্ববণি 

আঁপদ্ধর্মে অজ্ঞানমাহাত্যে চতুঃপথণশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ ৯ 

পঞ্চপঞ্কাশদধিকশত তমোহধ্যায়ঃ 

-সুধিঠির উবাচ। 
স্বাধ্যায়ে কৃতবত্বম্ত নরম্য চ পিতামহ 1 | 
ধর্মকামস্ত ধর্মাত্বন্! কিং নু শ্রেয় ইহোচ্যতে ॥১| 

ভারতকৌমুদী 
উক্তার্থে দৃষটর্ঘমাহ জনক ইতি । লোভক্ষঘাঁৎ অজ্রানক্ষযাঁচ্চেতি বৌধ্যম্ ॥১৩| 
্রত্যক্ষমিতি। প্রত্যন্ষং লৌভমিতি সম্বন্ধ: । লোঁকে ইহলোকে, প্রেত্য পবলোকে চ অস্ু- 

চবিষ্যসি প্রা স্তসি ॥১৪| 
ইতি মহামহোপাধ্যায-ভাবতাচার্তয-পরীহবিদাপসিদধান্তবাীশভট্টাচাধ্যবিবচিতাঁধাঃ মা ভাবত- 

টাকাধাং ভাঁবতকৌদুদীসমাধ্যাযাং শান্তিপর্বণি চতুঃপধ্ীশদধিকশততমোহ্ধযাফং ॥০| 

্বাধ্াৰ ইতি। স্বাখ্যায়ে বেদপাঠে। কিং কারা শ্রেষো মঙ্গবপবম্ ॥১ 
ভাঁবতভাবদীপঃ 

হে ফলম্ |১১| তশ্ত কান্ত মৃচন্ত ব1। তদ্তবমাহ-_অজ্ঞানকাবণাঁলোভঃ কার্ধ্যং ফলম্ এবং 
লোভাদজ্ঞানমিত্যন্তয়োকত্তবম্ ॥১২-_১৪॥ 

ইতি শান্তিপর্ণি আঁনবর্মে নৈলকগীষে ভাবতভাবদীপে চতুঃপঞ্ধাঁশদধিকশততমোধ্ধ্যায়ঃ ॥১৫৪| 
জনক, যুবনাশ্ব, বৃষাঁদ্ডি, প্রসেনজিৎ এবং অন্তান্ত অনেক বাজা লোভক্ষয়- 

বশতই.্বর্গলাভ কবিয়াছেন ॥১৩। 
অতএব কৌববশ্রেষ্ঠ! তুমি নিজেব চেষ্টায় সেই প্রত্যক্ষ লোভকে ত্যাঁগ কব। 

লোভ ত্যাগ কবিয়। ইহলোকে ও পবলোকে সুখলাভ করিতে পাঁবিবে' ॥১৪। 

যুধিষটিৰ বলিলেন__ধর্মাত্মা পিতামহ! যেমানুষ বেদপাঠে যদ করিয়া 
আসিতেছে, অথ চ অন্তন্ত ধর্ম করিবাঁব কাঁমনা কবে, তাহা পক্ষে এই জগতে 
কৌন্ কার্ধ্য আপনি মঙ্গলজনক বলেন 1॥১1 
তল বালিকা বদ 



পর্ববণি পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ৷ ১8৯১ 

বহুধাদর্শনে লোকে শ্রেয়ে। বদদিহ মন্যসে। 

অস্সিল্লেকে পরে চৈব তন্মে ব্রহি পিতামহ !॥২। 
মহাঁনয়ং ধর্মপথে৷ বহুশাখশ্চ ভারত 11 

কিংস্িদেবেহ ধর্মাণীমনুষ্ঠে্তমং মতম্ ॥৩| 
ধর্মস্ত মহতে। রাজন্ ! বনুশীখন্ত তত্্তঃ ৷ 

বন্মুলং পরমং তাত! তৎ সর্বং জহি তত্বতঃ181 

ভীক্ম উবাচ। 

হস্ত তে কথয়িষ্যামি যেন শ্রেয়ে! হাবাপিস্তসি | 
গীত্বাৃতমিৰ প্রাজ্জো জ্ঞানতৃপ্ডো ভবিষ্যসি ॥৫॥ 
ধর্মন্ত ব্ধিয়ো নৈকে যে বৈ প্রোক্ত৷ মহধিভিঃ। 
বং বং বিজ্ঞানমাশ্রিত্য দমন্তেযাং পরায়ণমূ ॥৬| ৃ রঃ 

বহুধেতি। বহুধা বহুপ্রকাবো! ধর্মার্ে। দৃশ্ততে বন্মিন্ তত্র। পবে চৈব লোকে ॥২ 
মহানিতি। মহাঁন্ বিশালঃ। বহ্ধ্যঃ শাখাঃ প্রকাবা যন্ত সঃ অনুষ্ঠেযৃতমং প্রাধা্তেনানু- 

চেযম্॥৩। 
ধরদন্তেতি। ততৃতঃ সত্যতষৈব বহুশীথশ্চ। তবুতো যথাথতযা! |৪ 
হস্তেতি। হস্তশৰে| হর্ষে। হর্ষশ্চ আঁশীন্গুরপপ্রশ্নকবণাৎ 0৫1 

ধর্শন্তেতি | বিধীযন্ত ইতি বধ প্রকাবাঃ। দম ইন্জরিদমনমূ, পবাষণং শ্রে্টতমঃ || 

পিতামহ | এই জগতে ধর্মেব পথ বন্ুপ্রকাব দেখা যায় | তাহাব মধ্যে যে পা 
ইহলোকে ও পবলোকে মঙ্গলজনক বলিযা আপনি মনে করেন, তাহা আমার নিকট 
বলুন ॥২ 

ভব্তনন্দন ! এই ধর্মপথ বিশাল ও বন্ুপ্রকাব। তাহাব মধ্যে কোন্ প্রকাবটা 
গ্রধানভাবে অনুষ্ঠেয ?1৩| 

কষতরিয়শ্রেষ্ঠ পিতামহ ! বস্তৃতই ধর্ম বিশাল ও বহুপ্রকাঁব। তাহাব যাহা যাহা 
প্রধান মূল, সেই সমস্ত আপনি যথাযথভাবে বলুন? ॥8॥ 

ভীম্ম বলিলেন-_ ভাল, তুমি যাহাতে মঙগললাভ কবিবে, তাহা আমি তোমাব 
নিকট বলিতেছি। তুমি বুদ্ধিমান্; সুতবাং মানুষ অমৃত পান কবিয়া যেমন তৃত্তি- 
লাভ কবে, তুমিও তেমন জ্ঞান লাভ কবিয়। তৃত্তিলাভ কবিবে ॥৫॥ 

মহবিবা আপন আঁপন বিবেক অবলম্বন কবিয়া যাহা! যাহা বলিয়া গিয়াছেন, 
ধর্দ্দেব সেই প্রকাবগুলি বুতব; সে গুলিব মধ্যে ইন্ড্রিদমনই সর্বপ্রধান ॥আ 

(৩) কিছ্িদেবেহ বর্দ। (৪) তৎ সর্বং ব্লুহশেষতঃ-বঙ্গ। 
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দমং নিঃশ্রেয়সং প্রাহরৃ্ধী। নিশ্চয়দশিনঃ | 

ব্রাহ্মণন্ত বিশেষেণ দমে! ধর্মমঃ সনাতনঃ ॥৭॥ 

দমাতম্ত ক্রিয়াসিদ্ধির্ষথাবছুপলভ্যতে | 
দমে! দানং তথ! ষজ্জান্ধীতং চাতিবর্ততে ॥৮| 

দ্রমন্তেজে। বর্দয়তি পবিভ্রঞ্চ দমঃ পরমৃ। 
বিপাপ্]া তেজনা যুভঃ পুরুষে বিন্দতে মহৎ |৯॥ 

দ্রমেন সদৃশং ধর্ম নান্যং লোৌকেষু শুশ্রুম। 

দ্রমো৷ হি পরমো৷ লোকে প্রশস্তঃ সর্ববকর্ণাম্ ॥১০। 
প্রেত্য চাত্র মনুষ্বেন্্র ! পরমং বিন্দতে সুখমৃ। 

দমেন হি সমাযুক্তো মহান্তং র্মশতে ॥১১| 

সুখং দাত্তঃ প্রন্থপিতি সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে | 
স্থখং পর্য্যেতি লোকাংশ্চ মনশ্চান্ত গ্রমীদতি ॥১২॥ 

ভাবতকৌমুদী 
দমমিতি। নিশ্চিতং শ্রেবে। বস্মিন্ তম্, নিশ্চবদর্শিনঃ সত্যজ্ঞাঃ 0৭ 
দমাদিতি। তন্ত ব্রাহ্মণন্ত। অবীতং বেদীধ্যয়নম্, অতিবর্ততে অতিক্রামতি ॥৮ 

দম ইতি। পুকষো দমাস্িতঃ, মহৎ স্বর্গাদিকং ফলম্ ॥৯| 
দমেনেতি। ধর্ম ধর্মজনকম্। সর্ব্বকর্দণাং মধ্যে ॥১০| 
প্রেত্যেতি। প্রেত্য পবলোকে, অত্র ইহলোঁকে চ। হি যন্মাৎ॥১১1 

_স্থখমিতি। দাত্ত ইন্ডিফদমনগীলঃ | প্রতিবুধ্যতে জাগন্তি। পর্েতি বিচলতি॥১২| _ 

সত্যদর্শ ৃ দ্ধেব। বলেন- ইন্জিয়দমন হইতে নিশ্চযই মঙ্গললাভ হয়। বিশেষতা, 
ব্রাহ্মণেব পক্ষে ইন্ড্রিয়দমনই সনাতন ধর্ম ॥৭া 

ব্রাহ্মণের পক্ষে ইন্দ্রিয়দমন হইতেই যথাধথভাবে কার্ধ্যসিদ্ধি দেখা যায় এবং 
এক ইন্ড্রিয়দমনই দান, যজ্ঞ ও বেদীধ্যয়নকে অতিক্রম কবে ॥৮| 

ইন্দ্রিয়দমন তেজ বৃদ্ধি কৰে এবং ইন্ড্রিয়দমন পবম পবিত্র; আব ইন্জ্রিয়দমনশালী 
পুকষ নিম্পাপ ও তেজস্বী হইয়া মহাঁফল লাভ কবেন ॥৯॥ 

আমর শুনিয়াছি যে, জগতে ইন্ড্রিযদমনেব সমান ধর্মজনক কার্য্য আব নাই 

এবং ইন্ড্রিয়মন জগতে সমস্ত কার্য্যের মধ্যে পরম প্রশস্ত 1১০॥ 

মানুষ ইন্জরিয়দমন করিতে পাঁবিলে বিশেষ ধর্ম্মলাভ কবে; সুতরাং মন্ত্রে ! 
সেই মানুষ ইহলোকে ও পরলোকে পরম সুখ লাভ কবিতে পাবে ॥১১॥ 

(৭) দমং নিঃশ্রেরসে প্রাঃ বঙ্গ নি। 
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অদাস্তঃ পুরুষঃ ক্লেশমতীক্ষং প্রতিপদ্যাতে | 
অনর্থাংশ্চ বহুনন্তান্ প্রহ্জত্যা স্মদৌষজান্ |১৩॥ 
আশ্রমেধু চতুর্য ছর্দমমেবোভমং ব্রতম। 
তন্ত লিঙ্গানি বক্ষ্যামি হ্যোং সমুদয়ো দম? |১৪) 
ক্ষমা ধৃতিরহিংসা চ সমতা সত্যমার্বমৃ। 
ইন্দ্রিয়াভিজয়ো দাক্ষ্যং মার্দাবং হ্রীরচাপলমূ ॥১৫| 
অকার্পন্মমসংরস্তঃ সন্তোষ প্রিয়বাদিতা। 
অবিহিংসাননুয়৷ চাপ্যেষাং সমুদ্য়ো দমঃ ॥১৩| ফেগ্কমূ) 
গুরুপূজা চ কৌরব্য । দয়াভৃতে্ষপৈশুনমৃ। 
জনবাদং মৃষাবাদং স্ততিনিন্দাবিবর্জনমূ ॥১৭| 

কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ দর্পং স্তম্তং বিকখনমূ। 
রোধনীরধ্যাবমান নৈব দাস্তো _নিষেবতে ত।১৮। ধুয়কম্) 

শি কতটি শি অন্ত শী পজজ শর্ত জিন রি পন (পি তে এন পি পি, 

ভাবতকৌযুদী 
অনন্ত ইতি। অভীক্ষং পুনঃ পুনঃ গ্রতিপদ্ভতে প্রাপ্রোতি । প্রস্থজতি উৎপাদয়তি ॥১৩| 
আশ্রমেধিতি। আঁহমুনয়ঃ। লিঙ্গানি লক্ষণানি ॥১৪| 

ক্ষমেতি। ধৃতিধৈরধ্যমূ, সমতা! প্রিষাপ্রিষধোস্তত্যৃষ্টিঃ, আর্বং দবলতা। হ্রীলঙ্জী, অনংবস্তঃ 
অক্রোধঃ; ৷ অবিহিংস] বিশেষহিংসাত্যাগঃ | এতচচ পূর্ববোজ্তায়। অহিংসায়। ব্যাখ্যানমুক্তমূ। তেন 
চ জীবৎকুশকাশীদিহ্বণে ন দৌধ ইতি কুচিতমূ॥১৫-১৬| 

উনতিযদমনশীল মানুষ নখে নি যাষ, সুখে জাগবিত হয় এবং সুখে সমস্ত 
লোকে বিচবণ কবে; আব উহাব মনও প্রসন্ন থাকে ॥১২॥ 

অজিতেক্দ্রিয় লোক বাব বার কষ্ট পাঁধ এবং নিজেব দোষে অন্ান্ত বহুতব অনর্থ 

সৃষ্টি কৰে ॥১৩। 
্হ্ষচর্্য প্রভৃতি চারিটী আশ্রমেই ইক্রিফদমনকে মুনিঝা উত্তম ব্রত ব্লিযাছেন 

সেই ইন্দ্রিয়দমনেব লক্ষণ সকল বলিতেছি, যে গুলিব সমুদযকে ইন্্রিষদমন বলা 
হয় ॥১৪| 

ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, সবলতা, ইন্জিয়জয়, দক্ষতা, কোমলতা, 
লজ্জা, অচাঞ্চলা, অার্পশ্য, অক্রেধ, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, অবিহিংনা এবং অনন্য।-- 
এইগুলিব সমুদ্রয়কে দম বলা! হয় ॥১৫--১৬ 
পি অঅ ই সি সিকি ৭ রি উপসিত স্পস্ট পি এসসি টি সি সস ৬ পা জিত লী ৬৪ জি 

(১৭) ** ভূতেষু পৈশুনম্* বঙ্গ বদ্ধ, 'স্তুতিনিনা বিসর্জনম্_বঙ্গ । 



১৪৯৪ মহাভারতে শীস্তি-- 

অনিন্দিতো হুকামাত্মা নাল্পেষর্থনসূন্নকঃ। 
সমুদ্রকল্পঃ ম নরো৷ ন কথঞ্চন পূর্য্যতে ॥১৯॥ 

অহং তয়ি মম ত্বঞ্চ ময়ি তে তেষু চাঁপ্যহমূ। 

পুর্বসন্বদ্ষিসংঘোগামৈতদ্বান্তে৷ নিষেবতে ॥২০॥ 
সর্ববা গ্রাম্যান্তথারণ্যা যাশ্চ লোকে প্ররৃভয়ঃ। 
নিন্দাঞ্ষেব প্রশংসাঞ্চ যো নাশ্রয়তি মুচ্যতে ॥২১॥ 

পিপিপি অপ্সরা সস পি স্পা পাস সপ আপস ছা অপ পা পি 

ভা 
খর্ধবিতি। অপৈশুনম্ অফদত, এতে দীন্তন্ত ধর্ম! ইতি শেষঃ। জনবাদং লৌকনিন্দাম্ 

মুষাবাঁদং মিথ্যাবাক্যম্, স্ততিঃ প্রশংস| চ নিন্দা চ বিবর্জনমাজীষত্যাগশ্চ তৎ। ত্তস্তং জডতাম্, 
বিকখনম্ আত্মন্লীঘাম্। বোষমাক্রোশম্, ত্রোঁধন্ত পৃথগুততত্বাৎ ॥১৭_-১৮| 

অনিন্দিত ইতি। অক্পেযু এঁহিকম্থখেষু নার্থী ন স্পৃহী। ন পুহ্যতে ধর্মসঞ্চেনেতি শেষঃ।১৯| 
অহমিতি । অহং তবয়ি পিতৃত্বাদিন] স'যুক্ত ইতি শেষঃ। এবমন্ডত্র। তে ভাগিনেযাদযঃ|২০| 

সর্ঘা ইতি। গ্রাম্যাঃ গুবুত্তযোধ নজনাদৌ, আঁবণ্যাঃ গ্রবৃভযশ্চ ফলমূলাদৌ, তাঃ। মুচ্যুতে স 
মুক্তিং লভতে ॥২১| 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
্বাধ্যার ইতি ॥১--৫| দম ইন্জরিনিয়ম পবাধণং পৰাকাষ্ঠা ; অব সর্বে ধর্মা অন্তত] 

ইত্যর্থ; ॥৬--১৬| টৈশুনং দান্তো নৈব নিষেবতে ইত্যুত্তরেণাঃ | স্ততিনিন্বয়ৌববিসর্জনম্।১৭| 
দর্পং গর্বমূ, স্তত্তমবিনয়ম্ ॥১৮। অল্নেঘনিত্যস্থখেষু কথন ব্রহ্মলোকলাভেহপি ন পূর্বযতে ন তৃপ্ডো 

কৌরবনন্দন ! গুরুজনের সম্মান এবং প্রাণিগণেব উপবে দয়! করা অথ চ খলভা 
ন! কবা, এইগুলি জিতেস্ড্িয় লোকেব স্বাভাবিক ধর্ম | আব লোকনিন্দা, মিথ্যাবাক্য, 
পরেব প্রশংসা! বা নিন্দা, আত্মীয়ত্যাগ, কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, জড়তা, আত্মপ্লাঘা, 
আক্রে'শ, ঈর্ধ্য। ও অপমাঁন--এইগুলি জিতেন্দ্িয়লোক কবেন না৷ ॥১৭--১৮1 

জিতেন্ত্রিয় লোকের নিন্দা কেহই করে ন।,জিতেন্দিয় লোকও কোন কামন! কবেন 
ন| এবং তিনি অল্পন্ুখের প্রার্থীও হন না, আব কাহাঁবও প্রতি অসুয়। কবেন ন!! 
তাঁবপৰ সমুদ্র ষেমন কোন প্রকাঁৰ জলেই পূর্ণ হয় না, জিতেন্ডিয় লোকও তেমন ধর্ম 
সঞ্চয়ে পূর্ণ হন না ॥১৯॥ 

“আমি তোমাৰ "তুমিও আমার এবং “তাহাবা আমাব "আমিও তাহাদের 
পূর্ধবসম্পর্ক নিবন্ধন এইবপ ধা'রণ। জিতেস্দ্িয় লোৌক কবেন না ॥২০। 

গ্রাম্যলোকেব ধনজনপ্রভৃতিব উপবে যে সকল প্রবৃত্তি হয়, আব বনবাসী 
লোকেব ফলযূলাদিসম্বন্ধে ষে সকল প্রবৃত্তি জন্মে, সেই সকল প্রবৃত্তির এবং নিন্দা! ও 
প্রশংসাঁব আশ্রয় যিনি না কবেন, তিনি যুক্তিলাভ কবিয়া থাকেন ॥২১॥ 
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মৈত্রোহথ শীলসম্পনঃ প্রসনাত্মাত্মবিচ্চ বঃ1 
মুক্তশ্চ বিবিধৈঃ সমগৈস্তস্ত প্রেত্য ফলং মহৎ ॥২২| 
নুবৃত্তঃ শীলসম্পনঃ প্রসনাত্মাত্মববিদ্রুধঃ | 

প্রাপ্যেহ লোকে সৎকারং সুগতিং প্রতিপদ্ধতে ॥২৩| 

কর্ম বচ্ছৃভমেবেহ সন্ভিরাচরিতঞ্চ যৎ। 
তদেৰ জ্ঞানযুক্তম্তয মুনের্ববর্ঘন হীয়তে |২৪॥ 
নিজ্ম্য বনমাস্থার জ্ঞানযুক্তো জিতেক্দ্িয়; 
কালাকাঙ্জী চরত্যেবং ব্রহ্মতূয়ায় কল্পতে ॥২৫| 
অভয়ং যস্ত ভূতেভ্যো৷ ভূতানামভয়ং বতঃ। 

তন্ত দেহাদ্িধুক্তত্থ ভয়ং নান্তি কৃতশ্চন ॥২৬| 

ভারতকৌমুদী 
মৈত্র ইতি | মৈত্র সর্রভূতেষু মিত্রতাঁশাদী | বিবিধৈঃ সঙ্গৈঃ পুত্রকপত্রাদিসংসর্গৈ, মুক্তশচ 

বিবহিতশ্চ, তন্ত জনন্ত প্রেত্য পবলোকে মহৎ ফণং ব্রঙ্মশোঁকগমনানিকং স্তাঁং ॥২২॥ 

নুবত্ত ইতি। সুবৃন্ত; সংকম্মা। প্রতিপন্ভতে লভতে ॥২৩| 

কর্মেতি। তদেব বর্্র ন হীযতে ন বিচ্যুতং ভবতি 7২81 

নিক্ষম্যেতি। নিক্ষম্য গৃহান্িগত্যি। কালাকাজ্ফী দেহত্যাগসমধপ্রতীক্ষী, বশ্বভূয়াঘ মোক্ষায় 
কল্পতে স জনঃ শকোতি ॥২৫। 

অভষমিতি। ভূতেভ্যঃ প্রাণিভ্যঃ | কুতগ্ন নবকাঁদে' ॥২৬। 

০০ 

ধিনি সর্ধবভূতেব হিতৈষী, সচ্চবিত্র, প্রদন্নচিত্ত, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ও নানাবিধ 
সংসর্গমুক্ত হন, তিনি পবলোকে যাইযা মহাফল লাভ কবেন ॥২২॥ 

যিনি সৎকর্ম কবেন, সচ্চবিত্র হন, প্রদন্নচিত্ত থাকেন এবং ব্রহ্গজ্ঞানী হইতে 

পাবেন, সেই বিদ্বান লোক ইহলোকে সম্মান লাভ কবিষ! পবলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত 

হন ॥২৩॥ 

এই জগতে যাঁহ। সংকার্য্য এবং যাহা সঙ্জনেবা! কবিয়া থাকেন, লেই কম্মমার্গ 

জ্ঞানী মুনিব কখনও ব্ছ্যিত হয় ন| ॥২৪1 
যিনি গৃহ হইতে নির্গত হইয। বনে যাইয। জ্ঞানী ও জিতেন্ত্রিয থাঁকিয! দেহ- 

ত্যাগেব সময প্রতীক্ষা কবিষা বিচবণ কবেন, তিনি মুক্তিলাভ কবিতে সমর্থ 

হন ॥২৫। 
ধাহা হইতে প্রাণিগণেব ভয় হয ন1 এবং ধিনি কোন প্রাণীবই ভয কবেন না, 

দেহত্যাগেৰ পৰে তীহাব কোথা হইতেও ভয হয না ॥২৬| 



১৪৯৬ মহাভারতে শান্তি- 

অবাচিনোতি কর্মাণি ন চ সম্প্রচিনোতি হ। 
সমঃ সর্বেষু ভূতেধু মৈত্রারণগতিশ্চরেৎ |২৭।॥ 
শকুনীনামিবাকাশে জলে বাঁরিচরম্ত চ। 
যথা গ্রতির্ন দৃশ্যেত তথা তন্ত ন সংশয়? ॥২৮| 
গৃহানুৎস্জ্য যে! রাজন্! মোক্ষমেবাভিপগ্ভতে। 

লোকান্তেজোয়াস্তম্ত কল্পত্তে শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥২৯॥ 
সন্যস্ত সর্ব্বকর্্াণি সম্যস্ত বিধিবত্ুপঃ | 
সন্ত বিবিধ! বিদ্যা সর্বং সন্ত চৈব হ |৩০॥ 
কামে শুচিরনারৃভঃ প্রসনাত্াত্ববিচ্ছুচিঃ | 
প্রাপ্যেহ লোকে সৎকারং ন্বর্গং সমভিপদ্ভতে |৩১| (ুগ্কম্) 

ভাবতকৌমুদী 
অবেতি। দীন্তো জনঃ প্রীস্তনানি কর্মীণি অবাঁচিনোতি ভোগেন কেব্লং ক্ষপবত্যেব, ন চ 

তানি কর্মীণিপুনঃ সম্প্রচিনোতি কবোতি বন্ধভয়াং ৷ তথা সম সমদর্শা সন্, সর্ধেষু ভূতেষু মৈতরায়ণো 
নাম কশ্চিদভয়দাতা মুনিঃ তন্ত গতিবিব গতির্যস্ত স তাদৃশঃ মন্, চবেৎ অভয়মেব দ্াদিত্যথঃ 0২৭ 

শকুনীনামিতি । ইবশব্দঃ সম্ভাবনানাদ। যথা আকাশে শকুনীনাং পক্ষিণাম্, যথ/বাজনে ' 
বাঁবিচবস্ত জলচবন্ত মন্তাদেঃ গতির্ন দৃত্তেত ; তথা তন্ত দান্তস্ত গতিকদেস্যমার্গঃ কেনাপি ন 
দৃশ্তেত। অন্র সংশয়ে নাস্তি ॥২৮| 

গৃহানিতি। মোক্ষং মোক্ষমার্গমেব | তেজৌময়! লোকাঃ শাশবতীঃ সমাঃ চিবমেব কালং করন্তে 

সম্ভবস্তি ॥২৯। 

ভাবতভাবদীপঃ 
ভবতি ॥১৯__২৩। বর্ম স্বাভাঁবিকঃ পন্থাঃ যদন্েষাং বিহিতং তজ জ্ঞানিনঃ শ্বভাবসিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥২৪ 

নিশ্বম্য গৃহাদিতি শেষ; | ন্যন্তেত্যর্থঃ ॥২৫--২৬। অবাঁচিনৌতি ভৌগেন ব্যর়ীকবোতি, ন চ 
সম্প্রচিনোতি ন সংগৃহাতি, তনক্স্ত কর্ধাপ্লেষস্মবণাং ? মৈত্রাযণং সর্বভূতেভ্যোধ্ভষদানম্ ॥২৭| 

জিতেশ্ছিয় মানুষ ভোগ কবিয়। কর্মরক্ষিয়ইি কবেন ; কিন্তু নৃতন কবিয়া আবার 
কর্ম কবেন না এবং সর্বত্র সমদর্শী হইয়া মৈত্রায়ণ মুনিব ন্যায় সর্ববভূতে অভয় দান 
কবিতে থাকিযা বিচবণ কৰেন ॥২৭॥ 

আকাশে পক্ষিগণেব গতি কিংবা জলে জলচব্গণের বিচবণ যেমন দেখা যাঁয় না, 
তেমন জিতে্িয় লোৌকেব উদ্দেশ্টেব গতিও দেখা যায় না, এ বিষয়ে কৌন সন্দেহ 
নাই ॥২৮। 

রাজা! যিনি গৃহ পবিত্যাগ কবিয়া মোক্ষমার্গে চলিতে থাকেন, তাহাব জন্ত 
চিরস্থায়ী তেজোময় লোক সকল কল্পিত হইয়া থাকে ॥২৯॥ 



পর্ববণি পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১৪৯৭ 

বচ্চ পৈতামহং স্থানং ব্রন্মরাশিসমুদ্তবম্ ৷ 

গুহায়াং পিহিতং নিত্যং তন্দমেনাভিগম্যতে |৩২ | 
জ্ঞানারামস্ত বুদ্ন্ত সর্ববভূতাবিবৌধিনঃ। 
নারৃভিভয়মন্তীহ পরলোকভয়ং কৃত; ৩৩] 
এক এব দমে দোষে! দ্িতীয়ো৷ নোপপগ্যতে। 

ঘদেনং ক্ষময়! যুক্তমশক্তং মন্তাতে জনঃ ॥৩৪। 

ভাবতকৌমুদী 
সন্ন্যন্তেতি । মন্গযন্ত সম্যক্ পবিত্জা। সর্ধং ভোগাদিকম্। কামে কামনাধামপি শুচিঃ 

পবিত্র অপবিভ্রকামনাবহিত ইত্যর্থ, অনাবৃত; সর্নদদা ভোগপবাঘুখঃ। সর্বং ব্রদ্ধলোকাদি- 
কম্।॥৩০--৩১| 

যদ্দিতি। ব্রদ্মবাশিন। ত্রন্ধণ এব তপঃসমূহেন সমুভ্তবতীতি তং, গুহাঁয়াং নিডৃতদেশে পিহিতং 
বিমলতেজনৈবাবৃতং পিতাঁমহস্ত ব্রণ ইদমিতি পৈতাঁমহম্, যচ্চ স্থানং বিগ্যতে, দমেন তদরভিগম্মতে 
পুঁফষেণ ॥৩২। 

জ্ঞানেতি। জ্ঞানেনৈৰ আবাঁম আনন্দ যস্ত তন্ত, বুদ্ধন্ত অবগততস্ত, সর্বভূতেু অবি- 
বৌধিনঃ অবিদ্বেষিণঃ পুকষন্ত, ইহলোঁকে আবৃত্তিভবং পুনবাঁগমনতঘং নাস্তি চিবস্থায়িলোকাদিলাভাৎ, 
পবলোকভযং নবকপাঁতভীতিম্ত কত; কুতোহপি নেত্য্ধ, পাঁপাঁভাবাৎ 1৩৩ 

এক ইতি। নোপপগ্তে ন সম্ভবতি। এনং দান্তং পুক্ষম্॥৩৪| 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
অনেন দেবযাঁনেনাহ্যেন বাঁ পৰা গত ইতি ন জ্ঞাষতে উৎক্রম্ণাভাঁবাৎ। “ন তন্ত প্রাণী! উতক্রীমন্তা- 
ত্রৈব সমবনীয়স্তে ্র্বৈব সন্ ব্র্ধাপ্যোতি” ইতি শ্রুতেবিতি ভাব: ॥২৮-৩। কামে গুচিঃ সত্যকাম 
ইতর্থ:। অনাবৃত্তঃ সর্বত্র কামাচাবভাঁক্। পতন্ত সর্ধেষু লোকেযু কামচাবো! ভবতি” ইতি শ্রুতেঃ | 

জিতেক্দ্রিয় লোক সমস্ত কন্ম তপস্ত। নানাবিধ বিদ্যা এবং সকল ভোগ বথা- 

বিধানে ত্যাগ কবিযা, পবিত্র কাম, ভোগপবাজুখ, প্রসন্নচিত্ত, মাত্মজ্ঞানী ও পবিত্র 

হইয়া ইহলোকে সম্মান লাভ কবিযা৷ অস্তিমে ব্বর্গ লাভ কবেন 1৩০--৩১ 

্রহ্মাবই তপস্াব প্রভাবে উৎপন্ন এবং ভাহাবই নুশীতল তেজে সর্ধদ। আবৃত 

যে ব্রহ্মলোক আছে, ইন্দ্িদমনেব গুণে মানুষ সেই লোকে গমন কবে ॥৩২1 

জ্ঞানে গুণে নিত্য সন্তুষ্ট, তত্জ্ঞ ও সর্ববভূতেব অবিদ্বেষী মানুষেব ইহলোকে 

ফিবিয়। আসিবাব ভষ নাই, নবকেব ভষ আব হইবে কেন ? ॥৩৩| 

ইন্জ্রিষঘমনেব একটী মাত্র দোষ, দ্বিতীয় দৌষ হইতে পাবে না। যেহেতু 

ক্ষমাশিল জিতেন্দ্রি পুকষকে সকলেই অসমর্থ বলিষ! মনে কবে 1৩৪ 

১৮৮ 



১৪৯৮ মহাভারতে 

একোহন্ত সুমহাপ্রাজ্ঞ ! দোষঃ স্তাৎ সুমহান্ গুণঃ | 

ক্ষময়। বিপুল! লোকাঃ সুলভ। হি সহিষ্ণুতা |৩৫| 
দান্তম্ত কিমরণ্যেন তথাদীন্তস্ত ভারত [| 

যত্রৈব নিবসেদ্বাস্ত্তদরণ্যং স চাশ্রমঃ ॥৩৬। 
বৈশম্পায়ন উবাচ। 

এততীক্স্ত বচনং শ্রুত্বা রাজ! যুধিত্িরঃ। 

অম্নৃতেনেব সংতৃপ্তঃ প্রহষ্টঃ সমপদ্যত ॥৩৭| 

পুনশ্চ পরিপপ্রচ্ছ ভীম্মং ধর্মভৃতাংবরমূ। 
ততঃ শ্রীত; স চোবাচ তন্মৈ সর্ব কুরদ্বহঃ |৩৮| 

ইতি গ্রীমহাভারতে শতমাহজ্যাং সংহ্তায়াং বৈয়াসিকাং শীল্তিপর্বরণি 
আপদ্র্মে দমপ্রশংসায়াং পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোহধায়ঃ |০|| € 

তাঁরতকৌমুদী 
এক ইতি। অন্ত দা্ত্ত পুকষন্ত ৷ লোকা সবর্গাঃ, সহিষুতী অশক্ততযা! লোঁকাঁবজ্ঞারাঃ 0৩৫ 
দান্তস্তেতি। অবখ্যেন তগৌবনেন, তথ দান্তস্ত কিমাশ্রমেণেতি শেষঃ1৩৬ 

এতদ্িতি। অমৃতনেব অমৃতপাঁনেনেব | সমপণ্ভত সম্যগভবৎ ॥৩৭ 
পুনবিতি। পবিপপ্রচ্ছ যুধিষ্টিব এব । কুরঘহঃ কুরুকুপধুবন্ধবঃ 1৩৮ 
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভাবতাঁচাধ্য-্রীহবিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভটাচীর্ধ্যবিবচিতাঁযাং মহাঁভাবত” 

টাকায়াং ভাঁবতকৌ মুদীসমাখ্যায়াং শাস্তিপর্বণি পঞ্চপর্ধাশদধিকশ্ততমোহ্ধ্ারঃ ॥০ 

।  ভাঁরতভাবদীপঃ 
শুচিন্তাক্তকাম:, সংকাবং সত্যসংককীবস্বাদিখুণযোগেন সন্মানিসিহ প্রাপ্য সবর্গমভিপগ্ধতে বিদেহকৈবলা- 
কালে ।৩১৷ গুহায় হৃৎপুগডবীকে, পৈতীমহঃ ব্রহ্লোকাখ্যম্ ।৩২-_ ৩৮ 

ইতি শাস্তিপর্বণি আপদবর্মে নৈশকীযে ভাবতভাবদীপে পঞ্চপঞ্চাশদধিকণততমোহ্ধ্ারঃ 1১৫৫ 

মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষটির! জিতেন্দ্িয় পুকষেব পক্ষে এ একটা মাত্রই দোষ, আব 
সমস্তই মহাগুণ ; বিশেষতঃ এক ক্ষমাগুণেব ফলে বিপুল ্বর্গলাভ হইয! থাকে 
তারপর অশক্ত বলিষা লোকে যে অবজ্ঞা করে, তাহা! সহ্য করাও ছু্ষব নহে 1৩৫ 

ভব্তনন্দন! জিতেন্দ্রিয় পুকষেব তপোবন বা আশ্রমদ্বারা কি হইবে? 
কারণ, জিতেক্জরিয় পুকষ যে স্থানেই বাঁদ ককন ন! কেন, সেই স্থানই তপোঁবন ও 
আশ্রম হইয়া পড়ে ॥৩৬ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_বাজা যুধিভিব ভীক্মেব এই সকল কথা শুনিয়! অমৃত- 
পানেই যেন সম্যক্ তৃপ্ত হইয়া পরম গ্রীত হইলেন ॥৩৭ 

ক " যষ্ট্যধিকশততমৌহ্ধ্যায়১--বঙ্গ বর্ধ নি। 



বট পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ। 

ভীক্ম উবাচ। 
সর্মেততপোমূলং কবয়ঃ পরিচক্ষতে। 
ন হাতপ্ততপা মুঢঃ করিয়াফলমবাগু,তে ত॥১। 

রজ্াপতিরিদং সর্ব, তপসৈবাসবজৎ প্রভুঃ। 
তখৈব বেদানৃষয়স্তপস! প্রতিপেদিরে ॥২| 
তপসৈৰ সঙর্জান্নং ফলমূলানি যাঁনি চ। 
ত্রীল্লোকাংস্তপসা সিদ্ধাঃ পশ্যন্তি সুসমাহিতাঃ ॥৩| 

উষধান্যগদাধীনি ক্রিয়াশ্চ বিবিধাস্তথা | 
তপসৈব হি সিধ্যস্তি তপোমূলং হি সাধনম্ |8| 

সিন্স উ ও পাসিতাসিটিিও কি ৬৬ স্ঞি নি সপ ৯ ৯ ০টি | অনি 

ন খনু দমমাত্রমেবৌক্তফশমূশম্, অপি তু দমপূরর্বকতপোমূলমেবেত্যাশয়েন প্রশ্মীস্তবমনপেক্্ৈবাহ 
সর্বমিতি। এতৎ উ্তং ফলম্। অতণ্তম্ অননুষ্ঠিত, তপো| যেন স:। “তপো! নাঁম বৈধরেশ:” ইতি 
স্মার্ভঃ 1১1 

প্রজেতি। “্থাতঞ্চ সত্যঞ্চাভিত্ধ্যাপসোধ্ধজাধত” ইত্যাদিশ্রুতেঃ। প্রতিপেদিবে 
প্রাপুঃ ॥২। 

তপসেতি। সসঞ্জ গ্রজাপতিবেব।_ দিদ্ধান্তপঃসিদ্ধাঃ ॥৩| 

যুধিিব পুনবায় সর্বধর্মজ্রশেষ্ঠ ভীগ্মকে জিজ্ঞাস! কবিতে লাগিলেন এবং কুরু- 
কুলধুবন্ধব ভীগ্মও সন্তষ্ট হইয়া তীহাঁব নিকট সমস্ত বলিতে থাকিলেন ॥৩৮। 

ভীগ্ম বলিলেন-_'ঘুধিষ্ঠিব ! এই যে সমস্ত ফল বলিলাম, ইহা মূল তপস্যা, 
ইহা পপ্ডিতেবা বলেন। যেলোক জিতেক্দ্িয় হইয়াও মৌহবশতঃ তপস্থ্যা কৰে 
না, সে ক্রিষাব ফল পায় না ॥১1 

ভগ্বান্ ব্রহ্মা তপস্তাব গুণেই এই সমস্ত স্থষ্টি কবিষাছেন এবং খাষিবাঁও তপো- 
বলেই বেদ লাভ কবিয়াছিলেন ॥২॥ 

প্রজাপতি তপস্তাব প্রভাবেই অন্ন ওযে সকল ফল-মূল আছে, তাহা স্থতি কবিযাঁ- 
ছিলেন এবং সিদ্ধেব। সমাহিতচিত্ত হইয়া তপৌবলেই ত্রিভুবন দেখিতে পান 1৩1 



৬৫০০৩ মহাভারতে শান্ত পা 

যদুরাপং ভবেৎ কিঞ্িৎ তৎ সর্বং তপসে৷ ভবেৎ। 

এব রাতন্পসৈব ন দয় |] 
সুরাপৌহসম্মতীদায়ী ভ্রণহা গুরুতন্পগঃ 
তপসৈব সুতপ্ডেন নরঃ পাপাছিমুচ্যতে ॥৬॥ 
তপসে বহুরূপন্ত তৈত্তৈদরৈঃ প্রবর্ততঃ ৷ 

নিৰৃত্যা৷ বর্তমীনম্ত তপো৷ নানশনাঁৎ পরম |৭| 
অহিংনা সত্যব্চনং দানমিল্টরিয়নিগ্রহঃ | 
এতেভ্যো হি মহারাজ ! তপো নীনশনাৎ পরম্ ॥৮। 

ন দুক্ষরতরং দাঁনাম্নাতিমাতরমাশ্রমঃ | 
্রৈবিদবেতযঃ পরং নাস্তি সন্যাস) পরমং তপঃ ॥৯| 

৯ সস ৮০০০ 

_ ভাবতকৌমুদী 
উষধানীতি। গদীনামভাব; অগদম্ আবোগ্যম। সাঁধনং কার্ধ্যসিদ্ধিঃ 181 

যদিতি। ছুবাপং ছূর্নভম্। ধ্ধর্্ম্ অণিমাদিসিদিম্ 0৫1 
সুবাঁপ ইতি। অসম্মতম্ অননুমতম্ আঁদত্ত ইতি অসম্মভাঁদায়ী চৌবঃ। গুকতন্ন েণ গবভাঁধ্যা- 

গীমী ॥৬। 
তগস ইতি। বহুরপন্ত অনেকপ্রকীবস্ত, দ্বাবৈঃ প্রকাবৈঃ প্রবর্তৃতত্তপসি প্রবর্তমানস্ত। 

নিবৃত্ত1 নিবৃতিমার্সেণ, অন্শনাৎ বৈধোপবাঁসাৎ প্বমধিকং তপো নাস্তি ॥৭% 
অহিংসেতি। তপ এতেভ্যঃ পবমমুত্তমমূ, তরি চ তপঃ অনশনাৎ বৈধোপবাঁসাঁৎ পবমু্তমং 

নাস্তি। অগ্রত্য। ঈদৃশীকষ্টকলপন] কাঁধ 1৮1 

উধধ, আবোগ্য ও নানাবিধ ক্রিয়া একমাত্র তপস্তাব গুণেই সিদ্ধি লীভ কবে। 
এমন কি, সমস্ত কার্য্যসিদ্ধির মূলই তপস্তা। ॥৪॥ 

এই জগতে যে কিছু ছুল্লভি আছে, সে সমস্তই একমাত্র তপস্তাব ফলে হইতে 
পাঁবে এবং খাধিরাও তপস্যা প্রভাবেই অণিমাদি খই্বয্য লাভ কবিয়াছেন, এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই ॥৫॥ 

সুবাপায়ী, চৌব, ভ্রণহত্যকারী ও গুকভার্য্যাগামী মানুষ যথানিয়মে তপস্যা 
কবিয়াই সেই সকল পাঁপ হইতে মুক্ত হইতে পাবে ॥৬৷ 

তপস্তা! বনুপ্রকাঁব। তাহার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাবে যিনি প্রবৃত্ত হন এবং নিৰৃতিমার্গে 
চলেন, তাহাব পক্ষে বৈধ উপবাস অপেক্ষা প্রধান তপন্তা। নাই 1 

মহারাক্ত | অহিংসা, সত্যবাক্য, দান ও ইন্ড্িয়মমন-_-এইগুলি হইতেও তপস্তা 
প্রধান ; আবার সে তপস্তাৰ মধ্যেও বৈধোপবাঁস অপেক্ষা প্রধান তপস্তা নাই 1৮ 



পর্ববণি ষট পর্চাশদধিকশততমোহব্যায়ঃ । ১৫০১ 

ইন্দ্রিযাণীহ রক্ষন্তি ব্ব্গধর্মাভিগুপ্তযে। 
তন্মাদর্ঘে চ ধর্মে চ তপো নানশনাৎ পরম্ ॥১০॥ 
খাষয়ঃ পিতরো৷ দেবা মনুষ্যা মুগপক্ষিণঃ | 

বানি চান্তানি ভূতানি স্থাববাণি চরাণি চ ॥১১॥ 
তপঃপরায়ণাঃ সর্বে সিধ্যন্তি তপসা চ তে। 

ইত্যেবং তপস! দেবা মহত্ব প্রতিপেদিরে ॥১২। (যুগ্মকম্) 

ইমানীফবিভাগানি ফলানি তপসঃ সদা । 
তপস! শক্যতে প্রাপ্ত ং দেবত্বমপি নিশ্চয়াৎ ॥১৩] 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্ববণি 
আপদ্বর্মে তপঃপ্রশংসীয়াং ষট পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ |০|| ক্ক 

শা 

নেতি। দাণনাঁৎ ঢর্ধবতবং তপে নাস্তি, মাতবং জননীম্, অতি অতিত্রম্য আশ্রমা না! 

্রচর্ধ্যাদিযু সর্বেঘেবাশ্রমেযু মাতা পাঁলনীষেত্যর্থ;। ত্রেবিগ্যেত্যো। বেরত্রববিষ্ঠযঃ, পবং সন্মান 
ভাজিনং নাস্তি, সন্গযাসম্চ পবমং তপঃ1৯| 

ইন্দিযাণীতি। ইহ জগতি ধন্ধার্থিনঃ সবর্মজনকো! ধর্ম স্বর তন্ত অভিগুপ্রে সর্বতে 
বঙ্গণীয, ইস্রিযাঁণি স্বস্ববিষষেত্যো৷ বক্ষপ্তি নিবাবরস্তি দমবসতীত্যর্থঃ। তন্ভাৎ ইন্রিয়বক্ষণাঁদপি 

অর্থে চ ধর্ম চ বিষয়ে অনশনাৎ বৈধোপবাঁসাঁং পবং তপে! নাপ্তি ॥১০| 
খষয ইতি। স্থাববাঁণি ভূতানি বৃহৎসর্পাদীনি, চবাণিচ ভূতানি মহুব্যাদীনি। মহতবং মহ্যাঁদিভাঃ 

প্রীধান্থম্, প্রতিপেদিবে প্রাপুঃ 1১১--১২॥ 
পপ পপ রা সপ সস পপ পা সস পদ পপি 

দান অপেক্ষা দুব তপস্তা নাই, মাতাকে ত্যাগ কবিযা কোন আশ্রম হইতে 
পাবে না, সকল আশ্রমেই মাতাকে পালন কবৰিতে হইবে এবং ত্রিবেদবিৎ বিদ্বান্ 

অপেক্ষা অধিক সম্মানভাজন নাই, আব সন্ন্যাসই পবম তপস্থা। ॥৯1 

এই জগতে ধার্টিকেব। ব্বগজনক ধর্্বক্ষাব জন্য ইন্ড্রিষদমন কবেন, সেই ইন্দ্রিং- 
দমন অপেক্ষাও ধর্ম এবং অর্থ বিষষে তপস্তাই প্রধান সাধক । আবাব সেই তপস্তাৰ 

মধো বৈধোপবাস অপেক্গ। প্রধান তপস্ত। নাই ॥১০। 
খাবিগণ, পিতৃগণ দেবগণ, মনুষ্বগণ ও পশুপক্ষিগণ এবং জগতে অন্তান্ত যে 

সকল স্থাবব ও জঙ্গম প্রানী আছে, ভীহীব। সকলেই তপন্তাষ প্রবৃত্ত হইযা তাহাবই 

ফলে সিদ্ধিলাভ কবিয৷ থাকেন; আব দেবতাবাও এইভাবে তপস্তাব ফলেই 

প্রীধান্ লাভ কবিযাছেন ॥১১--১২।॥ 

(১৩). দেবত্মপি নিশ্চয় নি। * একব্যধিকশততমোহধ্যায়- বঙ্গ বর্দ নি। 



অপ্তপঞ্কাশদধিকশততমৌহ্ধ্যায়ঃ। 

৪ 

যুধিষ্ঠির উবাচ। 
সত্যং ধন্ম প্রশংস্তি বিপ্রর্ধিপিতৃদ্ব্তাঃ। 

সত্যমিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তন্মে ব্রহি পিতামহ ! ॥১।॥ 

সত্যং কিংলক্ষণং রাঁজন্। কথং ব! তদবাপ্যতে। 

সত্যং প্রপ্য ভবেৎ কিঞ্চ কথক্েব তছুচ্যতাম্ ॥২॥ 

ভাবতকৌমুদর ৃ 
ইমানীতি। ইষ্টানাং বিভাগে! বিশষো যেু তাঁনি। শক্যতে নন্দীশ্ববেণেবেতি ভাঁবঃ।১৩1 
ইতি মহাঁমহৌপাধ্াব-ভাঁবতা চাঁধ্য-্রীহবিদীসসিদ্ধান্তবাগীশতন্ীচারধ্যবিবচিতাঁযাঁং মহীভাঁবত- 

টাকায়াং ভাবতকৌ মুদ্রীসমাঁখ্াাঁং শাস্তিপর্বণি যট্পধ্াশদধিকশততমোহ্ধ্যাফ: ॥০ 

সতামিতি ৷ অত্যং ধর্মৎ সত্যত্ববপধর্শ্মম্। তৎ সত্যম্॥১। 
সত্যমিতি। কিঞ্চ ফলম্, কধঞ্চ কেন প্রকাবেণ চ ॥২| 

ভাব্তভাবদীপঃ 
সর্ধমিতি ॥৯-৮। নেতি। মাতবমতিক্রম্যাশ্রমে। ন সর্বেঘপ্যাশ্রমেধু মাতা পালনীৈব, 

তন্তাঁগন্ত সন্্যাসিনোহপ্যযঘোগাষ। শান্তি দীনসম! গতিবিতি পাঠীন্তবে স্পষ্ট এবার্থঃ ॥৯--১২1 

ইমানি নক্ষত্রাদীনি, «নুৰৃতাং বা এতাঁনি জ্যোংতীষি বরক্ত্রাণি” ইতি শ্রুতে; ॥১৩ 
ইতি শান্তিপর্বণি আপৰর্মে নৈলকগীপ্য ভাঁবতভাবদীপে ষট্পঞ্চীশদধিকশততমোহধ্যারঃ ॥১৫১। 

সর্বদাই তপন্তাব এই সকল বিশেষ বিশেষ ফল দেখ। যায় এবং তপন্াব প্রভাবে 
মানুষ নিশ্চয়ই দেবত্বও লাভ কবিতে পাঁবে ॥১৩। 

যুধিষ্ঠিব বলিলেন--“পিতামহ ! দেবগণ, খহিগণ, পিতৃগণ ও ব্রাহ্গণগণ সত্যধর্মেব 
প্রশংসা কৰেন ; আমি সেই সত্যধর্ম শুনিতে ইচ্ছা কবি। অতএব আপনি তাহা 

আমাৰ নিকট বলুন ॥১1 
্ষতরিয়শ্রেষ্ঠ ! সত্যেব লক্ষণ কি? কি কবিয়াই বা তাহা লাভ কবা যায় এবং 

সত্যধর্্ম লাভ কবিয়া কোন্ প্রকাবে কি ফল হয়, তাহাও বলুন? 1২॥ 



সপ্তপথ্ণশদধিকশততমোহধ্যাযঃ ! ১৫০৩ 

ভীক্ম উবাঁচ। 
চাতুরব9স্ ধর্মাণাং ষঙ্কবে। ন প্রশস্ততে। 
অবিকাবিতমং সত্যং সর্ববর্ণেষু ভাবত। |৩| 
সত্যং সৎস্ু সদা ধর্ম? সত্যং ধর্মঃ সনাতিনঃ। 

সত্যমেব নমস্তেত সত্যং হি পবমা৷ গতিঃ |8] 
সত্যং ধর্মস্তপো! বোগঃ সত্যং ব্রহ্ম সনাতনমৃ। 
সত্যং যজ্ঞঃ পবঃ প্রোক্তঃ সর্ব, সত্যে প্রতিঠিতম্ ॥৫ 
আকাবানিহ সত্যস্ত যখাবদনুপূর্বশঃ। 
লক্ষণঞ্চ প্রবক্গ্যামি সত্যস্তেহ বথাক্রমমূ ॥৬| 

প্রীপ্যতে চ থা সত্যং তচ্চ শ্রোতুমিহার্থসি। 
সত্যং ভ্রয়োদশবিধং সর্বলোকেষু ভারত । ॥৭| 
সত্যঞ্চ সমতা৷ চৈব দমশ্চৈব ন সংশয়ঃ | 
অমাৎসর্য্ং ক্ষম! চৈব হ্থীস্তিতিক্ষানদুয়তা ॥৮| 

চাতুবিতি। চত্বাবে! বর এবেতি চাতুব্যং তশ্ত, স্বার্থে যন, বরা্মণাদীনাং চতু্ণাং বর্ণানা- 
মিত্যর্থ;, ধর্মীণাং যাঁজনাদীনাং সঙ্কবো মিশ্রীভাঁবঃ ৷ অবিকাবিতম্ অবিৰৃতেষ্ শ্রেষ্ঠং চিবমেবৈকরূপ- 
মিত্যর্থঃ, সর্ধবর্ণেষু লীধাবণমিত্যাশযঃ ॥৩। 

সত্যমিতি। সংস্তু সাধুজনেষু |৪| 
সত্যস্ত গ্রকাবানাহ সত্যমিতি। সর্ব ফলমূ, সত্যে প্রতিঠিতং জন্যতীসন্বন্ধেন 1৫ 
আকাবানিতি। আকাঁবান্ প্রকাবান্। লক্ষণ স্বরূপঞ্চ ॥৬| 

প্রাপ্যত ইতি। সত্যং সত্যধর্শঃ। অতএব তনত ব্রযোদশবিধত্মুগপদ্যতে | 

ভীগ্ম বলিলেন--'ভবতনন্বন। ত্রাঙ্মণাদি চাবিবর্ণেবই ধন্সন্ব প্রশস্ত নহে, 
কিন্তু, চিবকীল একভাবে স্থাফী, সত্য সকল বর্ণেবই সাধাবণ ধর্ম ৩ 

সত্য সঙ্জনেব সর্ববদা ব্যবহার্য ধর্ম, এমন কি, সত্য সকলেব পক্ষেই সনাতন ধর্ম । 
অতএব সর্বদাই সত্যেব শৌবব কবিবে। যে হেতু, সত্যই মানবেৰ প্রধান গতি 18 

ধর্ম সত্য, তপন্থা সত্য, যোগ সত্য, সনাতন ব্রহ্ম সত্য এবং যজ্ঞ পবম সত্য। 
অতএব সমস্ত ফলহ সত্যে প্রতিষ্টিতি আছে ॥৫1 

যুধিষ্টিব! আমি য্থানিযমে ও বথ।ভ্রমে সত্যেব সকল প্রকাব ও লক্ষণ 
বলিতেছি ॥৬৷ 

ভবতনন্দন! মানুষ যাহাতে সত্যলাভ কবিতে পাবে, তাহ। তুমি শ্রবণ কব। 
সমগ্র জগতে সত্যধন্ম ত্রযোদশপ্রকাব ॥৭॥ 

17 



১৫০৪ মহাভারতে শান্তি 

ত্যাণো ধ্যানমখার্ধ্যত্বং ধৃতিশ্চ সততং দয়া । 

অহিংস! চৈব রাজেন্দ্র ! স্ত্যাকারান্ত্রয়োদশ ॥৯| যুগ্ধকম্) 

সত্যং নামাব্যয়ং নিত্যমবিকারি তখৈব চ। 

সর্বধর্মীবিরুদ্ধেন যৌগেনৈতদরাপ্াতে ॥১০॥ 
আত্মনীষটে তথানিষ্টে রিপৌ চ সমতা৷ তথা । 
ইচ্ছাছেষক্ষয়ং প্রাপ্য কামক্রোধক্ষয়ং তথা ॥১১| 

দমে! নান্যস্পৃহ! নিত্যং গাস্তীর্যং ধৈ্য্যমেব চ। 
অভয়ং রোগশমনং জ্ঞানেনৈতদবাঁপ্যতে ॥১২। 

ভাবতকৌমুদী 
উদ্দিষ্টং সত্যবর্মং বিভজতে ঘুগ্মকেন সত্যমিতি। সমতা! সর্বত্র সমদর্শিতা, দম ইন্জিয়দমনসূঃ 

অমাৎসর্ঘং দেষবাহিত্যম্, ইদমন্তবা বক্ষাতি। ক্ষম| অপকাবিণঃ প্রত্যপকাবসামর্থ্য সত্যি তদৈমুখ্যমূ 
হ্রী্জা, তিতিক্ষা সহিষুতা, অনহুম্তা পবদৌধাঁবিষারবাহিত্াম্, ত্যাগো! হানম্, ধ্যানিমিটচন্তা 
আর্ত্বং সৌজন্তম্। বৃতি্ষৈধ্যঞ্চ। এবাং লক্ষণানি অন্যথা বঙ্গ্যতি। সত্যাকাবাঃ সতধর্ণ- 
প্রকাবাঃ ॥৮--৯। / 

সত্যলক্ষণমাহ সত্যমিতি। অব্যযম্ অবিন্ববম্, নিত্যং সর্ব্দৌপলভ্যম্, অবিকাঁবি চিবৈকরূপম্। 
যোগেন উপাঁষেন যথাবদ্বাহাবেণেত্যর্থঃ, এতৎ সত্যম্ ॥১০॥ 
সমতাদীন্ ক্রমেণ বিবৃণোতি আত্মনীতি। ইচ্ছাদেষকামক্রোধানাং নিবৃত্যনস্তবমূ আত্মীরাদৌ 

তথা য। স্মদর্শিতা সা! সমত1 ॥১১। 

দম ইতি। নিত্যং নান্তম্পৃহা বরক্গব্যতিবিকবিষয়েযু যা! অস্পৃহা! সাঁ দমঃ। এতৎ দমফণভূতং 
গাভীর্ধ্যাদিকং _জানেনাবাপ্যতে।১। 

নেট? সেই সত্যধন্মেৰ ্রকাবগুনি এই- সর্বত্র মররশিতা ইন্জিন, 
বি্বেষহীনতা, ক্ষমা, লজ্জা, সহিষুতা, অনুয়াশূন্যতা, ত্যাগ, ধ্যান, সৌজন্ত, ধৈর্য 
নিবস্তর দয়া ও অহিংস।--এই সত্যধর্মের ভ্রয়োদশপ্রকাৰ কথিত হইল ॥৮--৯| 

সত্য অবিনাশী, সর্ববদীন্ুভবনীয় ও বিকীবশৃন্ঠ , আব সমস্ত ধর্ম অবিরোধে 
যে ষ্থাষ্থ ব্যবহাব কবা হয়, তাহাদ্বাবা! এই সত্যধন্ম লাভ কবা যায় ॥১০॥ 

ইচ্ছা, দ্বেষ, কাম ও ক্রোধ না থাকা অবস্থায় মিত্র, শক্র, প্রিয় ও অপ্রিয়ের 
উপবে যে সমান জ্ঞান, তাহার নাম সমতা ॥১১॥ 

ব্রহ্ম ভিন্ন অন্ত ব্ষিয়ে যে অনুভব কবিবাব ইচ্ছা ন। কবা, তাহাব নাম দম! 

এই দমেব ফলে মানুষেব গার্তীর্য্য, ধৈর্য, নির্ভয়তা ও বোগেব নিবৃত্তি হইয়! থাকে-- 
এইগুলি জ্ঞানেব দ্বাবা লাভ কৰা যাঁয় ॥১খা 

নি 



পর্বণি সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৫০৫ 

অমাৎসর্ধ্যং বুধাঃ প্রাহুর্দীনে ধর্মে চ সংঘমঃ | 
অবস্থিতেন নিত্যঞ্চ সত্যেনীমৎসবী ভবেহ ॥১৩॥ 

অক্ষমায়াঃ ক্ষমায়াশ্চ প্রিযাণীহাপ্রিযাণি চ। 

ক্ষমতে সম্মতঃ সাঁধুঃ সাব্বাপ্পোতি চ সত্যবাক্ ॥১৪॥ 

কল্যাণং কুরুতে বাঁটং ধীমান গ্লায়তে কচিৎ | 
প্রশান্তবাগ্ননা নিত্যং হ্রীস্ত ধন্মাদবাপ্যতে ॥১৫॥ 

ধর্মার্থহেতোঃ ক্ষমতে তিতিক্ষা ক্ষান্তিকচ্যতে | 

লোকসংগ্রহ্ণার্থ বৈ সা তু ধৈর্যেণ লভ্যতে |১৬॥ 
শপাপসপাপপপাপাশপপাসপাা পাপা পপি শ ০ 

ভাবতকৌমুদী 

অমাংসর্ধ্যমিতি | দানে ধর্মে চ সংযম শ্লাঘ নিবৃত্তিঃ অমাংসর্ধ্যম্, ইতি বুধাঁঃ প্রাঃ ৷ সত্যমেব 

তন্ম'লমিত্যাহ অবেতি| নিত্যমবস্থিতেন চ সাত্যন পুকষঃ অমংসবী ভাবং|১৩৷ 

্ষমাপ্রকাবমাহ অক্ষমা্ধী ইতি। সন্মত; সর্দজনপ্রিয: সাঁধ্দন: ক্ষমাঘা। বিষ্যকূতানি 

পত্াদীনি প্রিযাণি বন্ত_নি, অক্ষদাঁধা বিষবভূতানি শক্রগ্রভৃতীনি অপ্রিযাণি বন্ত.নি চ যৎ ক্ষমতে 

অপবাঁধে সত্যপি উপেক্ষতেঞ্গা! ক্ষমেতি শেষঃ। সন্যবাক্ পুকষশ্চ সাধু সম্যক ভাং মা" 

মাগ্পসোতি 1১৪1 

হিং লক্ষবতি কল্যাঁপমিতি। প্রশান্তে অনুগ্রে বাঙ্মনদী যন্ত স তাদূশো ধীমান্; বা বৃন্তা 

নিত্যং বাঁচং দৃচম্ আত্মনঃ কন্যাণং কুকতে তণা কচিদপি ন গ্রারত হর্বক্ষমাপ্পোতি, সা বৃততিস্ত 

হীর্মজ্জী। সা চ পুকষেণ ধর্মাদেবাঁবাঁপাতে ॥১৫| 

তিতিক্ষাং ব্যাচে ধর্থেতি । পুকষো। ধনধা্বাহতো: লোকনংগ্রহা র্ আয্মানং প্রতি শৌকানা- 

মনুবাঁগাকর্ণীর্ঘব্ক অপবাঁধিনং বং ক্ষণতে, সা ক্ষান্তি; সিক্ত! তিতিক্ষোগাতে। সা তু পুরুষেণ 

ধৈর্যেণ লভ্যতে ॥১৬। 
পপ পপ | শা শপ াসিপপিশা শে এ ৩ পপপীসপপস 

নিজেব দান ও ধর্মকার্য্যে যে আত্মশ্রাঘা না কৰা, তাহাব নাম অমাৎসর্ধ্য_-হহা 

পণ্ডিতেবা বলেন। মানুষ নিত্যস্থিত সত্যেব গুণে অমাংসর্যযশালী হইতে পাবে ॥১৩! 

স্বজনপ্রিয় সাধু ব্যক্তি ক্ষমাব বিবষ প্রিষবন্ত ও অন্পমাব বিষ অগ্রিববস্তরব 

উপবে যে উপেক্ষা বেন, তাহাব নাম ক্ষমা। সত্যবাদী পুকবই সম্পূর্ণবৰপে এই 

ক্ষমাগুণ লীভ কবিয়া থাকেন ॥১৪1 

শাস্তবাক্য ও শান্তচিন্ত বুদ্ধিমান্ মানুৰ যে বৃত্তিব গুণে সর্বদ। দৃঢভাবে নিজেব 

মঙ্গল সাধন কবেন এবং কখনও গ্রানি অনুভব কবেন ন, তাহাব নাম হুটী বা লক্ষা। 

মানুব ধর্মে ফলে ইহা লাভ কবে ॥১৫॥ 

১৮৯ 



১৫০৬ মহাভারতে শাস্তি-- 

ত্যাগঃ স্লেহম্ত যত্যাগো বিষয়াণাং তখৈব চ। 
রাগঘেষগ্রহীণন্ত ত্যাগ! ভবতি নান্যথ! ॥১৭॥ 

আর্ধ্যতা নাম ভূতানাংযঃ করোতি প্রবত্ুতঃ 
শুভং কর্ম নিরাকারো! বীতরাগ্তথৈব চ ॥১৮া 

ধৃতির্নাম সুখে ছুঃখে যথা নাগ্মোতি বিক্রিয়াম্। 
তাং ভজেত সা প্রাজ্ঞ য ইচ্ছেন্ুতিমাত্বনঃ |১৯| 

সর্ব ক্ষমিণা ভাব্যং তথ! সত্যপরেণ চ। 

বীতহর্ধভয়ক্রোধো ধৃতিমাণ্ধোতি পণ্ডিতঃ ॥২০॥ 
লও কপ 

ত্যাগং লক্ষরতি ত্যাগ ইতি। পুত্রাণে নেহস্ত বিষবাঁণাঁং বপাদীনাঞ্চ বন্যাগ্ো। হানং স 
ত্যাঁগঃ ॥১৭॥ 

আর্যতাং লক্ষষতি আর্ধ্যতেতি। নির্ন বি্ততে আঁকাবঃ প্রতাঁবণেদিতং যস্ত সঃ অচ্ছল ইত্র্থঃ | 
“আঁকা বাৰিঙগিতা কৃতীঃ* ইত্যমবঃ, বীতবাগশ্চ ব: পুরুষঃ প্রবতথতঃ ভূতানাঃ প্রাণিনাং বং শুভং কর্ণ 
কবোতি সা নাম তন্ত পুক্ষস্ত আর্যতা্ ১৮। 

ধৃতিং বিবৃণোতি ধৃতিবিতি। বিক্রিষাঁং বিকাঁবম্1 ভূতিং সম্পদম্ ॥১১| 
সর্বেতি। ক্ষমিণ! ক্ষমাশালিনা, তাব্যং ভবিতব্যম্ ॥২০| 

ভারতভাব্দীপঃ 
সত্যমিতি ॥১--৯॥ সত্যাঁদীনীং পদানাং ত্রয়োদশানামর্থান্ ব্যাচষ্টে-সত্যং নামেত্যাদিনা 

১*--১৩। অক্ষমার! বিষয়ে, তথ! ক্ষমায়! ইতি দৃষ্টান্তার্থম্ ॥১৪--১৬| অনুযা পবগুণেযু দৌব- 
দর্শনমূ, তথ্তিতিক্ষায়া৷ অসূন্তবাততিতিক্ষাব্যাখ্যানেনৈব তত্যাখ্যানং সিদ্ধমিতি ন সা! পৃথগুক্তা, 
ত্যাখ্যানক্লোকো লুপ্ত ইতি বা তাঁং ব্যাখ্যা ত্যাগং ব্যাখ্যাতি ত্যাগ ইতি। হুতরশ্নৌকে 

মানুষ ধর্ম, অর্থ ও লোকেব অন্ুবাঁগ অ'বর্ষণেব জন্য অপবাধীকে বে সন কবে, 
তাহার নাম ক্ষান্তি এবং তাহাকেই তিতিক্ষা বলে। তাহ! ধৈর্য্যদাবা লাভ কবা! 
যায ॥১৬॥ 

নেহ ও বপাঁদি বিষয়েবযে পবিত্যাগ, তাহাঁব নামই ত্যাগ! এই ত্যাগ বাঁগদ্ধেষ- 
শৃম্ত পুকষেবই হইয়া থাকে, অন্যেব নহে ॥১৭॥ 

যে মানুষ ছল ও বাগ পবিত্যাগ কিয়া যতবপুর্ধবক প্রাঁণিগণেব যে শুভকীর্ধ্য কবে, 
তাহাঁব নাম আধ্যতা ॥১৮। 

মানুষ সুখে বা ছুঃখে যাহাব গুণে বিকাৰ প্রীপ্ত না হয়, তাহাব নাম ধবতি। যিনি 
নিজেবু সম্পদ্ কামনা করেন, সেই প্রাজ্ঞ বাক্তি সর্বদাই সেই ধৃতিমান্ হইবেন ॥১৯ 



পর্বণি সপ্তপঞ্চাশদধিকশ্ততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১৫০৭ 

আব্দ্রোহঃ সর্ববভূতেষু কর্মণা মনস| গির!। 
অনুগ্রহ্চ দান সতীং ধর্শঃ সনাতনঃ |২১) 
এতে ভ্রযৌদশাকারাঃ পৃথক্ সত্যৈকলক্ষণাঃ | 
ভজন্তে সত্যমেবেহ হুংহ্যন্তে চ ভাবত । ॥২২॥ 

নাশতঃ শক্যো গুণানাঞ্চ বক্ত,ং সত্যস্ত পাঁধিব। | 
অতঃ সত্যং প্রশংসন্তি বিপ্রাঃ সপিতৃদেবতাঁঃ ॥২৩॥ 
নান্তি স্যাৎ পৰে ধর্ো নানৃতাৎ পাতকং পরমূ। 
স্থিতিহি সত্যং ধন্ম্ত তম্মাৎ সত্যং ন.লোপয়েৎ ॥২৪॥ 
উপৈতি সত্যাদ্দানং হি তথা বজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ। 

ত্রেতাগ্িহোত্রং বেদাশ্চ বে চান্ে ধর্মনিশ্চয়াঃ |২৫| রর লিল 

অহিংসাং ব্যাটে অদ্রোহ ইতি । অদ্রোগ অঙিঘাংসা অহিংসা ॥২১| 

এত ইতি অনন্থযতা ধ্যানং দবাচাতিপ্রসিদ্া ইতি ন লক্গিতাঃ। পৃথক্ পৃথক্ উক্তা ইতি শেষঃ | 
মত্যমেব একং লক্ষণং চিহ্নং যেষাঁং তে তাদুশীঃ পুবযাঁঃ সত্যমেব ভজন্তে । তথা সতি এতে সত্যন্ত 
ত্রযোদশীকাবাঃ তান্ বৃহ্যন্তে বন্ধবন্তি ॥২২| 

নেতি। অত্যন্ত গুণানীমন্তো বক্ত,ং ন শক্যঃ অসীমন্থাঁৎ ॥২৩। 

নেতি। অনৃতাঁৎ মিথ্যাতঃ। স্থিতিঃ স্থানমাশ্রর ইতি যাবং 1২৪॥ 
উপৈতীতি। উপৈতি উৎপগ্থতে ৷ ত্রেতবা! অগ্িত্রর়েণ সাধ্যমগ্রিহোত্রং ত্রেতাগিহোত্রম্॥১৫॥ 

মানুষ সর্ববপ্রকাৰে ক্ষমাশীল ও সত্যপবায়ণ হইবে ; আব পণ্ডিত ব্যক্তি হয, 
ভয় ও ক্রোধ ত্যাগ কবিষা ধৃতিলাভ কবিতে পাবেন ॥২০। 

কার্ধা, মন ও বাঁকাছাবা সমস্ত প্রীণীব প্রতি যে জিঘাংস! ন। কবা, তাহা নাম 

অহিংসা। সেই অহিংস, অনুগ্রহ ও দান এইগুলিই সজ্জনেব সনাতন ধর্ম ॥২১॥ 

ভবতনন্দন! আমি এই সত্যে তেবটা প্রকাঁৰ পৃথক্ পৃথক ভাঁবে বলিলাম। 
এই জগতে সত্যপবাষণ মহাত্বাবা৷ একমাত্র সত্যেবই সেবা কবেন এবং তাহাতে 
তীহাঁবা উন্নতিও লাভ কবিয়া থাকেন ॥২২॥ 

বাজ! ! সত্যেব গুণেব শেষ কেহই বলিতে সমর্থ হয না| অতএব দেবগণ, 
পিতৃগণ ও ব্রাহ্গণগণ সত্যেব প্রশংস! কবিয়া থ'কেন ॥২৩॥ 

সত্য অপেক্ষা প্রধান ধর্ম নাই, আবার মিথ্যা অপেক্ষাও প্রধান পাঁতক নাই। 

সত্যই ধর্মেব আশ্রষ। অতএব সত্য লোপ কবিবে ন। ॥২৪॥ 

এক সত্য হইতে দান, দক্দিণাযুক্ত যজ্ঞ অগ্নিহৌত্রযাগ, বেদ এবং অন্যান্ত যে 

সকল ধর্ম নির্দিষ্ট আছে, সে সমস্তই এক সত্য হইতে উৎপন্ন হয় ।২৫॥ 

লি এ জা এ 



১৫০৮, মহাভারতে শান্তি 

অশ্বমেধসহত্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ঘৃতমূ। 
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্াতে ॥২৬॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শীস্তিপর্ববণি 

আপদ্র্মে সত্যকখনে সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ |০| * 

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ। 
ওক 

যুধিষ্ঠির উবাচ। 
যতঃ প্রভবতি ক্রোধঃ'কাঁমো৷ বা ভরতর্যভ ! | 

শৌকমোহোৌ বিধিৎসা চ পরাহুত্ব্চ তদ্দদ ॥১| 
মাঁৎসর্্যং মদ ঈরধ্া চ কুৎসাসুয়! কৃপা! তয়মূ। 
এতৎ সর্ব্বং মহাপ্রাজ্ঞ ! বাথাতথ্যেন মে ব্দ ॥২| 

াপসসিলাসসমসিসিসিপসিা এ পরি পি ৯ ৯ ৯ পা সি ৯ স্টিম সি পি ৯ পাপ 

ভাবতকৌমুদী 
ধশ্সাধনে অত্যন্ত সর্বশ্রেষ্টতামাহ অঙ্বেতি | ধূতং মুনিভিঃ: | বিশিত্তে অতিবিচ্যতে ন্র1২৬। 

টাকাবাং ভাবতকৌমুদীসমাধ্যাধাং শীস্তিপর্বরণি সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যার: 1০) 

যত ইতি। প্রভবতি উৎপদ্তে । বিধাতুং কর্তমিচ্ছা বিধিৎসা, পবস্মিন্ অধিকে অকাঁ্যে অসবঃ 
প্রাণা আগ্রহাধিকাং বন্ত তন্ত ভাব; সা! ॥১॥ 

মাৎসধ্যমিতি। মাঁৎসরধ্যং পবশুভঘেষঃ, মদে মতততা, অস্থয়া পবদোধাঁবিষাঁবঃ ॥১| 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
ত্যাগ! ধ্যানমিতি ত্যাগান্সন্ধানাখ্যঃ পদদ্বধযোপাত একঃ পদীর্ঘঃ ॥১৭--১৯॥ সর্বেতি শ্লোকে 
ধৃতিশবেনোদেশক্রমপ্রাপ্তী দা গ্রাহথ। ॥২০-_২৬। 

ইতি শান্তিপর্বণি আপদ্বর্থে নৈলক্ীযে ভাবতভাবদীপে সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোহ্ধ্যাবঃ 1১৫৭ 

মুনিবা একদিকে সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ এবং অপব দিকে একমাত্র সত্যকে তুলাদণ্ড 
তুলিয়াছিলেন, তাহাতে সহ অশ্বমেধযজ্ঞ হইতে এক .সত্যই অতিবিক্ত (অধিক 
ভাবী) হইয়াছিল ॥২৬৷ 

সি উপ উস পি সস্তা 

যুধিিব বলিলেন--“ভব্তশ্রেষ্ঠ : কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ, কার্ধ্য কবিবাব 
ইচ্ছা ও অকাঁধ্য কবিবাব ইচ্ছা যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা আপনি বলুন ॥১1 

&  ঘিষট্যধিকশততমৌহ্ধ্যাবঃ বঙ্গ বর্ধ নি। (২) লোভে। মাৎসর্ধমীরধ্যা চ--বঙ্গ। 



পর্বণি অধ্টপঞ্চাশদধিকশততমো হধ্যায়ঃ | ১৫০৯ 

ভীম্ম উবাচ। 

ভ্রযোদশৈতেহতিবলাঃ শত্রবঃ প্রাণিনাং স্মৃতাঁঃ। 
উপাসতে মহারাজ । সমস্তাৎ পুকষানিহ ॥৩| 
এতে প্রমতং পুরুষমপ্রমতাস্তদন্তি চ। 
বকা ইব বিলুষ্পন্তি দৃষ্টেব পুকষং বলাঁৎ ॥৪| 
এত্যঃ পরবর্তীতে দুঃখমেভ্যঃ পাঁপং প্রবর্তৃতে 
ইতি মূর্ত্যো বিজানীয়াৎ সততং পুকঘর্ষভ। ||৫॥ 
এতেযামুদং স্থানং ক্ষষঞ্চ পৃথিবীপতে || 
হস্ত তে বীর্তয়িষ্যামি ক্রোধস্তোৎপতিমাদিতঃ | 
যথাতন্বং ক্ষিতিপতে ! তদিহৈকমনাঃ শৃণু ॥৬| 

লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি পবদৌষৈরদীর্্যতে। 
ক্ষম্যা তিষ্ঠতে রাজন! ক্ষময়া বিনিবর্ততে ॥৭॥ 

0 ভাবতকৌমুদী (5 
ত্রযোদশেতি উপানতে আশ্রযস্তি, সমন্তাঁ সর্ববাভ্যো দিগ ত্য আঁগত্য ॥৩॥ 

এত ইতি। প্রমত্ম্ অসাবধানম্, অপ্রমত্তঃ সাঁবধাঁনা৷ ইব, তুদদত্তিব্যথয়ন্তি | বৃকা ব্যাগ্রবিশেষাঁ, 
বিলুষ্পন্তি আক্রমস্তি ॥৪ 

এভা ইতি। মর্ত্যো মবণধর্থা মান্ুষঃ ॥৫| 
_. এতেষামিতি। উদবমুৎপতিম্ সথানমাশ্রবমূ। ষট্পাদৌহ্যং শোক 1৬ রা 

মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ ! বিদ্বেষ, মন্ততা, ঈর্ধ্যা, কুৎসা, অনুযা, কৃপা এবং ভয-- 
এগুলিও যাহা হইতে উৎপন্ন হয, তাহা আপনি আমাৰ নিকট যথাযথভাবে 
২ 

তীর বলিলেন--“মহাবাজ ! প্রাণিগণেব এই তেবটা অতিপ্রবল শত্রু; ইহাবা 
সকল দিক হইতে আসিযা মানুষকে আশ্রয কবে ।৩| 

এই তেবটা দোষ সাবধান হইযাই যেন আসিষা অসাবধান মানুষেব ছুঃংখ উৎপাঁদন 
কবে এবং দেখিযাই ক্ষুত্র ব্যাম্্েব স্ায এই দৌষগুলি বলপুর্র্বক মানুষকে আক্রমণ 
কবে ॥8॥ 

পুকবশ্রেষ্ঠ। এই দোবগুলি হইতে মানুষের ছুখ উৎপন্ন হয এবং পাঁপ জন্দিযা 
থাকে, ইহা মানুষ সর্বদাই মনে বাখিবে ॥৫॥ 

বাজ। ! এই দৌবগুলিব উৎপত্তি, আশ্রয ও বিনাশেব বিষষ আমি তোমাৰ নিকট 

বলিতেছি। নবনাথ! প্রথমে ক্রোধেব উংপত্তিব কথা যথাবথভাবে বলিব, 
তাহা ভুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কব 1৬ 



১৫১০ মহাভারতে শীস্তি_ 

সম্কল্পাজ্জায়তে কামঃ সেব্যমানো বিবর্ধতে। 

বা প্রাজ্ঞ বিরমতে তদ! সঙ্গ; প্রণশ্যতি |৮৪ 

পরাসুয়া ক্রোধলোভাবন্তর! প্রতিণুচ্যতে। 
দয়য়। সর্ববভূতানাং নির্বেদা দ্বিনিবর্ততে। 
অবদ্ধাদর্শনাদেতি তত্বজ্ঞানাচ্চ দীমতাম্ ॥»| 

অজ্ঞানগ্রভবে৷ মেহঃ পাপাত্যাগাৎ প্রবর্ততে। 
বা ভিলা তদা সঃ প্রণশ্যুতি ১ 

ভাবতকৌমুদী 
লোভাৰিতি। উনীর্ধ্যতে বর্ধীতে, ভিত স্থগতে |৭| 
সঙ্বল্ার্দিতি। সধ্ষ্লাৎ মহুমেতং কবোমীতি গনাবৃন্তঃ | বিবনতে সন্বল্লাদিভ্যচবৃভি;|৮| 
পবেতি। পবা! নন্তা৷ অস্থ্যা, ক্রোধলো ভাঁবন্তবা৷ ক্রোধলোভযোর্দধ্যে তদগ্ঘতবকাবশাঁদিত্যর্থ 

রতিমুচ্যতে আবিরবতি। নির্কেনাৎ আত্মগ্গানিত:। ঘব্ন্ত মিনদনীষবন্ধনে| দর্শনা, এতি 
অস্থযা উৎপপ্যতে, তত্্ানাচ্চ নিবর্ভত ইত্যনুবততিঃ ৷ বটুগাদোহং শ্লোকঃ।৯ 

অন্জানেতি। অজ্ঞানাত প্রভবতীতি সঃ, পাপন্ত মভ্যাসাঁৎ পৌনঃপুন্যেন কবণাৎ। বমতে 
সংদর্গাদানন্দতি ॥১০॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 
যত ইতি। যতোহজ্ঞানাৎ।১। বৃপাভতরমিত্্তাত্্যোদশ।২-_৫॥ ক্রোধাদীনামূৎপততি্রিতিলঙ্ষণানি 

ব্যাথ্যাতি__লোভাদিত্যাদিন। লোভাৎ কেনচিন্নিমিতেনোপহ্তাঁৎ, ক্রোঁধো। ভবতি স চ পবদোধৈ- 
্েবদীর্ধ্যতে উদ্দীপ্তো ভবতি ॥৬| স ক্ষনযা! তিতে মিবধ্যতে বিনিবর্ততে চেঙি ; এবং সর্ধত্র 
র্টব্যম্।৭_-৮। পবশ্থিরহ্যা! দৌবদর্শনম্, তৎ ক্রোধালোভাঁদা ভবতি . দব্যা! নিবর্ভতে ; অত্র 
ক্রোধাদীনাং বৃৎপাদনপ্রসঙ্গে উদ্দেণক্রমে। নাদর্ভব্যঃ | অহ্বা! চাঁবদরশনাৎ পবস্িন্ দোষদর্শনা- 
মিড ডি 875088888 ধীমতাং নিবর্তৃত ইত্যহ্যদ্ঃ | সার্দশ্লোকো- 

£ 
শি শ্পিাতি পপ শি শপ পপি শাস্প 

বাজা! লোত হইতে ভিজা পবেব দোষে তাহ বৃদ্ধি পাঁয় ; আবাব 
ক্ষমাব গুণে থ|মে এবং ক্ষমাতে নিবৃত্তিও পাঁয় ॥৭॥ 

সন্কল্প হইতে কাম উৎপন্ন হব, তাহা সেব! কৰিলে তাহা বৃদ্ধি-পাঁয়, বুদ্ধিমান্ 
যখন বিবত হন, তখন সগ্যই তাহ! বিনষ্ট হয় ॥৮1 

অনুয়! ক্রোধ ও লোভ এই ছুই হইতেই জন্মে, নিন্দিত বস্তু দর্শনেও উৎপন্ন হয় ; 
আবাব মর্বভূতে দা, আত্মগ্রানি ও জ্ঞানিগণেব তত্বজ্ঞান হইতে তাহা নিবৃত্তি পাঁয ॥৯| 

অজ্ঞান হইতে মানুবেব মোহ জন্মে, বার বাব পাঁপ কবায় তাহা বৃদ্ধি পাঁয় ; 
কিন্তু মানুষ যখন জ্ঞানিগণেব সংসর্গ কবে, তখন তাহা” তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় ॥১০| 



পর্বণি অব্টপর্ধাশদধিকশততমোইহধ্যাষঃ। ১৫১১ 

বিরুদ্ধানীহ শান্ত্রাণি বে পণ্যন্তি কুবদ্বহ।। 

বিধিৎসা জায়তে তেষাং তন্বজ্ঞানান্নিবর্ততে ॥১১। 
্ীত্যা শোকঃ প্রভবতি বিযোগাতিস্ত দেহিনঃ | 

বদা নিবর্তকং বেতি তদা সন্ধঃ প্রণশ্যতি ॥১২। 

পবাস্থৃতা ক্রোধলোভাদভ্যাসাচ্চ প্রবর্তৃতে ৷ 

দয়ায়াঃ সর্ববভূতানাং নির্ধবদাৎ সা নিবর্ততে ॥১৩| 
সত্যত্যাগাত, মাঁৎসরধ্যমহিতানাঞচ সেবয়।। 

এতত্, ক্ষীয়তে তাত। সাধুনামুপসেবনাৎ ॥১৪| 

ভাবতকৌমুদী 
বিকন্ধানীতি ৷ হে কুবদ্বহ। বে জনাঁঃ, স্তেষং ন কুরধ্যাৎ পবদীবান্ ন গচ্ছৎ ইতা দীনি 

শাঁখাণি বিকদ্ানি স্বচ্ছাপ্রতিবন্ধকানি পত্তন্তি তেষাং বিধিৎস! স্তেরাদে৷ বিধানেচ্ছা! জাযাত। সা তু 
তত্জ্ঞানাৎ ইদমকাধ্যমিতি সত্যবোধাৎ নিবর্ডতে ॥১১॥ 

প্রীত্যেতি। তন্ত পুত্রাদেরিষোগাৎ। নিবর্তকম্ "অনর্থকোধ্যং শোঁকঃ” ইতি তত্বম্ ॥১২। 
পবেতি। পবাস্তা হত্যাদিদুফা ধ্যকবণপ্রবৃত্তিঃ, অভ্যাসাৎ পৌনঃপুন্যাৎ। দখাথা ইতি 

পঞ্চমোকবচনম্, নির্বেদাৎ আত্মগ্ানিতঃ ॥১৩॥ 

সতোতি। সতাত্যাগাৎ ইদমনর্থকমিতি যখার্থজানহানাঁৎ, মাংসর্ধাগন্তশুভদেষঃ, অহিতানাঁং 
শক্রণাম্ ॥১৪॥ 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
ইয়ম ॥৯॥ মোহো বিপবীতবুদ্ধিঃ ॥৯০| মোহ ইত্যারয্যাত | বিধিৎসা আবন্তপ্রাবণাম্। 
ইদমুভষং বিকদ্ধানি কে:শিকাদিশস্্াণি বে পঞ্ঠন্তি তেযাঁং জাষাত তত্জ্ঞানাৎ সমাগ বৈদিকার্থজ্ঞানা- 
তত্র বিশ্বাসাচ্চ নিবর্ততে ॥১১। পুত্রার্দিপ্রিযবস্তনাঁশ শোকে! জাবতে স চ শোচতোহপি পুনর্থভ 

ইতি তি নিবর্ধকা ইতি ভানারস্ততীতাহ-ভ্রীতোতি ॥১২। পবাহ্থতা অত্যন্তমকাধপাঁববনতম্, 

কুককুলত্রেষ্ঠ! যাঁহাবা “ছুবি কবিবে না' এইবপ শান্্রমূহকে আপন মতেব 
বিকদ্ধ বলিয| মনে কবে, তাহাঁদেব বিধিৎসা (অকার্য্যকবণেব হচ্ছ) উংপন্ন হয, তাহা 
আবাব তত্বজ্ঞানে নিবৃত্তি পাঁষ ॥১১॥ 

পুত্রপ্রভৃতিব বিযোগবশতঃ স্নেহনিবন্ধন মানুষেখ শেক উপস্থিত হয। যখন 
সেই মানুষ বুঝিতে পাঁবে যে, এই শোক অনর্থক, তখন সেই শোক তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট 
হইয। যাঁয় ॥১২॥ 

ক্রোধ লোভ ও অভ্যাসবশতঃ হত্যাপ্রভৃতি দ্্ধ্য কবিবাব ইচ্ছ। জন্মে, তাহ! 

আবাব সর্বভূতে দয। ও আত্মগ্রানি হইতে নিবৃ্তি পাষ 7১৩। 
(১১) পশ্যানীচ কুবদ্ছ। জাত তত্র বদ্ধ 



১৫১২ মহাভারতে শীন্তি- 

কুলাঁজ জ্ঞানাতথৈষ্ব্য্যান্মদো ভবতি দেহিনামৃ। 
এভিরেব তু বিজ্ঞাতৈঃ স চ সগঃ প্রণশ্ঠযতি ॥১৫। 
ঈরধ্যা কামাৎ প্রভবতি সংহ্্ধাচ্চৈব জায়তে। 
ইতরেষান্ত সত্তানাং প্রজ্ঞয়। স| প্রণশ্যতি ॥১৬| 
বিভ্রমাল্লোকবাহানাং ছেষৈর্বাক্যৈরসম্মতৈঃ। 
কুৎস। সঞ্জায়তে রাজন! লোঁকান্ প্রেক্্যাভিশাম্যতি ॥১৭॥ 

প্রতিকর্ত;ং ন শক্তা যে ব্লস্থায়াপকারিণে। 

অনুয়৷ জাতে তীব্রা কাঁরুণ্যাদ্বিনিবর্ততে |১৮| 
কৃপণান্ সম্ততং দৃষ্টা! ততঃ সপ্জীয়তে কৃপা । 
ধর্্নিষ্ঠাং যদা বেতি তদা শাম্যতি সা কৃপা ॥১৯| 

ভাঁরতকৌমুদী 
কুলাঁদিতি। কুলাৎ উচ্চবংণবশৎ, এই্বর্ধ্যাৎ ধন্সম্পতেঃ | বিজ্ঞাতৈঃ অনিত্যতযা অবগতৈঃ 1১৫ 
ঈর্যেতি। সত্বানাঁং প্রীণিনাম্, প্রজ্ঞা! বুধ] বুদ্ধিনিবন্ধনব্যবহাঁবদর্শনেনেত্যর্থ; 0১৬] 
বিভ্রমাদ্দিতি | বিভ্রমাৎ বিশেষভ্রমণ দু্া্্যকবণাঁৎ, লৌকবাহাঁনাং লৌকসমাজাৎ বহিভূভানাং 

জনানাম্, অসম্মতৈঃ অতএব দ্েস্ৈঃ দ্বেষব্ষরীভূতৈর্ববাক্যৈঃ কুৎসা নিন্দা সঞ্জাষতে | সা চ লোকান্ 
তথাবিধান্ অন্যান্ জনান্ প্রেক্ষ্য আভশাম্যতি নিবর্তততে ॥১৭] 

প্রতীতি ৷ বলম্থাঁষ ব্নবতে। অন্য! দৌষাঁবিফাবঃ। কাকণ্যাদদয়াতঃ ॥১৮| 

সত্য, ত্যাগ ও শক্রসেবা হইতে মাঁৎসর্য্য জন্মে। বন! ইহা আবাঁব স্থসংসর্গ 
কবিলে বিনষ্ট হয় ॥১৪। 

বংশমর্ধ্যাদা, বিগ্তা ও ধনসম্পত্তি হইতে মানুষেব ম্ততা! জন্মে । তাঁবপব “এগুলি 
অনিত্য” এইবপ বুঝিতে পাঁবিলে সে মন্ততা' তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় 1১৫) 

কাম ও আনন্দ হইতে ঈর্ধ্যা জন্মে ; অন্যান্য প্রাণীব বুদ্ধি ব্যবহাঁব দর্শনে তাহা 
বিনষ্ট হয় ॥১৩| 

বাজ! ! যাহার! বিশেষ ভ্রমবশতঃ দুষ্ধাধ্য কবায় সমাজচ্যুত হয়, তাহাঁদেব 
অমম্মত ও বিদ্বেষবিষষীভূত বাক্যে কুত্স। উৎপন্ন হয়-আঁবাঁব সেই জাতীষ 
অন্তান্ত লোক দেখায়, তাহ! নিবৃত্তি পায় ॥১৭॥ 

প্রবল লোক অপকাব কবিষাছে, যাহাঁবা! তাহাব প্রতীকাৰ কবিতে সমর্থ হয় না, 
তাহাঁদেব তীব্র অন্ুয়। উৎপন্ন হয়, আবার দয়াবশতঃ তাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥১৮॥ 

(৮) ইতিকর্ভং নশক্তা যে বদ। 
(১৯) রৃপণান্ সততং দৃষ্ট1! বন্গ। 

ক 



পর্বণি অব্টপথ্ীশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১৫১৩ 

অজ্ঞানপ্রভবো লোভে! ভূতানাং দৃশ্যতে সদা । 
অস্থিরত্ব্চ তোগানাং দৃষ্ট। জ্ঞাত নিবর্ততে ॥২০| 
এতান্যেব জিতান্যাহুঃ গ্রশমাচ্চ ভ্রযৌদশ। 
এতে হি ধার্তরাষট্রীণাং সর্বে দোষান্ত্রযোদশ | 
তুয়া সত্যার্থিনা নিত্যং বিজিত জ্যেষ্ঠসেবনাৎ ॥২১॥ 

ইতি শ্রীষহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্ব্বণি 
আঁপদ্বর্থ্বে লোভোপাঁখ্যানে অপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ |০] * 

ভাবতকৌমুদী 
কূপণাঁনিতি। বৃপণীন্ বাযকুঠিতান্। বৃপা! দ্বণা 1১৯ 

অজ্ঞানেতি। ভোগানাঁং ভোগন্খানাম্ ॥২০। 
এতাঁনীতি। প্রশমাৎ বৈবাগ্যাৎ। সত্যার্থিন! -সত্যধর্মলিক্গূন! ৷ হট্পাদঃ শলৌকঃ ॥২১/ 
ইতি মহাঁমহোপাধ্যায-ভাঁবতীচাঁধ্য-শ্রীহবিদাসসিদ্াস্তবাঈীশভট্াচার্ধযবিবচিতায়াং মহাঁভাবত- 

টীকাযাং ভাবতকোমুদীসমাধ্যার়াং শাস্তিপর্কবণি অইৈষ্চাশদধিকশততমোধ্ধ্যায়: || 
ভাবতভাবুদীপঃ 

অভ্যাসাদসক্দাবৃত্তেঃ ৷ দয় ক্রোধপবান্থতা নিবর্ততে, নির্বেদা্বৈরাগ্যাল্লোভাদিনেতি ভেরঃ 
॥১৪--১৮| ইতিকর্তং যথাঁযোগ্যং প্রতীক।বং কর্তৃ,ম্ ॥১৯॥ ৰৃপাপি চিত্তোন্মাথকবীতি ঘ্ষবদেয়ৈ- 
বেত্যভিপ্রেত্যাহ-_ক্পণাঁনিতি ॥১০॥ অঙ্ানগ্রভবে! লোভ ইত্যত্রলোভপদেন ভষ, গ্রাম, লোভন্ত 
পরাগ ব্যাখ্যাতত্বাৎ। কৃপা ভযমিতি ভযন্তাপি প্রাগুদিষ্টত্বা্চ ॥২১-_২১॥ 

ইতি শ্রান্তিপর্বণি আপবর্থ্বে নৈনকঠী'্য ভাবতভাবদীপ অষ্টপধশাশদবিকশততমোহ্ধারঃ 1১৫৮ 

সর্বদা ব্যযকুষ্িত লোৌকদিগকে দেখিষা! তাহাদেব উপবে ঘৃণা! জন্মে, তাহাৰ পব 
যখন তাহাদেৰ ধর্মমনিষ্ঠা আছে, ইহ। জানিতে পাঁব৷ যায, তখন সেই দ্বুপা নিবৃত্তি 
পায় ॥১৯॥ 

প্রাণিগণেব অজ্ঞান হইতেই সর্বদা! লোভ উংপন্ন হইতে দেখ! যায়। তাহাৰ পব 
ভোগন্ুখেব অস্থাধিতা দেখিতে ও জানিতে পাবায় সে লোভ বিলুপ্ত হয ॥২০। 

মুনিবা বলেন--এই তেবটা দৌষকেই এক বৈবাগ্যেব গুণে জয কৰা যায়! 
যুধিষ্ঠিব ! এই তেবটা দোবই ধৃতবাষ্টরের পুত্রগণেব ছিল । তুমিও সর্বদাই সত্যধর্ার্থী; 
নৃতবাং ভুমি বৃদ্ধগণেব সেব| কবিষা তাহাদিগকে জয কবিতে পাবিয়াছ' ॥২১। 

ক - ভ্িক্যধিকশততমোহধ্যায: বঙ্গ বন্ধ নি। 

১৯১০ 

মি পাস সপ অত অপ অপ অপি জগ অত জে দা 



উনবষ্ট্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 
ক 

যুধিষ্ঠির উবাচ 
আনৃশং-স্তং বিজানামি দর্শনেন সতীং সদ! । 
নুশংসান্ ন বিজানামি তেষাঁং কর্ম চ ভারত !॥১॥ 
কণ্টকান্ কৃপমগ্নিঞ বর্জয়স্তি যথ! নরাঃ। 
তথা নৃশংসকর্মাণং বর্তদয়ন্তি নরা নরমূ ॥২। 
নৃশংসো হি দহেদ্যক্তং প্রেত্য চেহ চ ভারত ! | 
তন্মাত্বং ভ্রহি কৌরব্য ! তস্য কর্মবিনিশ্চয়ম্ ॥৩| 

ভীন্ম উবাচ । 
স্পৃহা স্তাদৃগঠিতা। চৈব বিধিৎসা চৈব কর্মণামূ। 
আক্রোসীকশ্টুতে চৈব বঞ্চিতো| বুধ্যতে সচ|8| 

ভাবতকৌমুদী 
আনৃশংস্তমিতি। হে ভাবত! সদ] সাং জনানাং দর্শনেন আনৃশংস্তং সাধুত্বং বিজানামি। 

অতএব তত্র ন জিজ্ঞাঁসেতি ভাবঃ। কিন্ত নৃশংসান্ ক্রুবান্ জনান্ তেষাং কর্ণ চন বিজানাঁমি। 

অতএব তত্র জিজ্ঞাসেত্যাশয়ঃ ॥১| 

নৃশংসানাং হেয়ত্বমাহ কণ্টকাঁনিতি। বজ্দরয়স্তি অনিষ্টাশক্কয়েত্যভিগ্রীয়ঃ ॥২। 

নৃশংস ইতি। দহেৎ আত্মানং নাশয়ে, ব্যক্তং স্পষ্টম্, প্রেত্য পবলোকে 1৩ 

যুধিছিব বলিলেন-_“্ভবতনন্দন! সর্বদা সাধু দর্শন কবায় সাধুত্ব কি, তাহা 
আমি জানি ; কিন্তু নুশংস কাহারা, তাহাদেব কর্মই বা কিৰপ, তাহা আমি জানি 
না ॥১ 

মানুষ যেমন অনিষ্টেব আশঙ্কায় কণ্টক, কৃপ ও অগ্নি পবিত্যাগ কবে, তেমন 
নৃশংস মানুষকেও পবিত্যাগ কবিয়া থাকে ।২। 

কৌববনন্দন ভব্তশ্রেষ্ঠ ! ন্বশংস লোক স্পষ্টতই ইহলোকে ও পবলোকে নিজেব 
দৌষে নিজেকে নষ্ট কবিয়া থাকে। অতএব আপনি যথাযথভাবে সেই নৃশংসের 
কর্ম সকল বলুন" ॥৩| 
সলিল লা পপ শিপ পিপশপাপ আি শীিউ সিকি 

(৩) তম্ত ধর্ম বিনিশ্চয়ম্_ বঙ্গ । 
শিক 



উনযষ্ট্যথিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৫১৫ 

দতানুকীর্তিরবর্ষমঃ দ্ষুন্দ্র! নৈকৃতিকঃ শঠঃ। 
অসংবিভাগী মানী চ তথাসঙ্গী বিকথনঃ |৫| 

সর্ব্বাতিশ্কী পুরুষে! বালিশঃ কৃপণোইথবা। 
বর্গপ্রশংসী সততমাশেমদ্েষপন্করী |৬| 

ভাবতকৌমুদী 
স্পৃহেতি। বিধিৎসা বিধাতুমিচ্ছা, চ গঠিত । আক্রোষ্ট পবেষাঁং তিরদর্তী, আক্র্তুতে 

পবৈশ্চ ভিবফি,যরতে স্বরধঃ পবৈর্বঞিতো বুধ্যতে 10 
দত্তেতি। দতানাম্ অনুকীর্ঠি: সমাজে প্রকাশে! বন্মাৎ সঃ, বিষমে! ছুঃসহ, দ্ধ নীচাশয়ঃ, 

নৈতিক; পবপ্রতাবক', শঠো গিথ্যাবাঁকোন স্বার্থসাধনকাবী, অসংবিভাগী পবিগনেধু সংবিভজ্য 

খাগ্চাদিত্রব্যাণাম্ অনাতা, মাঁনী অভিমানশালী, আসন্গী কুকর্মাষক্তঃ, বিকখন আত্মুশ্লীঘাকারী ॥৫॥ 

মর্ধেতি। পুকষো নৃশংস, বালিশো মূর্খ; কণা বায়কুষ্টিতঃ, বর্ণ প্রণংসী ধনিগণন্ভাবকঃ, আশ্রমাণাং 
সাঁধুজনবাসন্থানানাং দ্েষঃ সন্কবো। বৃত্তিমিশ্রণং চান্তান্তীতি স: | 

ভাবতভাবদীপঃ 
“আনৃশংস্তং সভা ধর্ম” ইতি যগ্ঘপি সামান্ততে। জানাঁমি, তথাপি নৃশংসত্থে জ্ঞাতে তদভাবরূপ 

মানৃশ-্তং বিশেষতঃ সুজ্ঞেবমতো! নৃশংসগ্তৈব স্বরূপাঁদিকং জহীতি প্রশ্ন; ১-_৩| যন্ত স্পৃহা বিধিৎসা 
চ বধ্ত্যেনাদিবিষয়া গঠিত স্তাৎ, যে। নিন্দকে নিন্দা্চ দৈবেনাহং বধ্তোহক্ষি যদীদৃশং কুকর্ম 
কবোনীতি বুধ্যতে কবোতি বা কৃত্যং স আত্মহা নৃশংস দিতি চতুর্েনায়: ॥01 দতমকীর্তয়তীতি 

দামকীন্ি নত বদদানতপ্রকাশকঃ, বিষম! বিদবেকর্ত, ক্ষুত্ নীচকরকাবী, নৈরূতিকঃ মেহং 
্রদর্শা বঞ্চকাঃ, শঠঃ সত্যপি সামর্থ্য দাবিদ্রব্যজরকঃ ॥0। বলীশঃ কাক ইব বঞচকদৃষটিং আশ্রমঘেষঃ 
সন্কবশ্চান্তাস্ীত্যা শ্রমঘেষসহ্কবী ॥৬--১৩। 

ইতি শাস্তিপর্ব্ণি আপদর্দে নৈলকতীয়ে ভাবতভাবদীপে উনব্ট্য ধিকশততমোধ্ধ্যারঃ॥১৫৯| 

ভীম্ম বলিলেন-_দশংসেব কর্ণ কবিবাব ইচ্ছা সমস্ত ইচ্ছাই গহিত থাকে। সে 

পবেব নিন্দা কবে, তাহাকেও পৰে নিন্দা কবে এবং সে মনে করে যে, সকলেই 

তাহাকে বঞ্চনা কবে ॥8॥ 

ৃশংস ব্যক্তি দান কবিয়া তাহা বলিযা বেড়ায় এবং সে, ছুঃসহন্বভাব, নীচাশয, 

পবপ্রতাঁবক, শঠ, অভিমানী, কুকর্মাসক্ত ও আত্মশ্লাঘাকাবী হইয়া থাকে এবং সে 

থাগ্যবস্তপ্রভৃতি পবিজনদিগকে ভাগ কবিযা দেয় না ॥৫॥ 

নুশংস মানুষ সকলকে আশঙ্কা কবে, ধনিগণের প্রশংসা করিষ৷ থাকে এবং 

সর্বদাই আশ্রমেব উপবে বিদ্বেষ ও বৃত্তিমিশ্রণ করিয়া! চলে ; তারপর অধিকাংশ 

নৃশংসই মূর্থ ও কৃপণ হয় ॥৬ 

(৬) ' বশীশঃ হৃপণোহ্থবা_বঙ্গ । 



১৫১৬ মহাভারতে শান্তি-- 

হিংসাঁবিহারঃ সততমবিশ্যেগুণাঁগুণঃ | 

ব্হবলীকো মনম্বী চ লুক্বোইত্যর্থ, নৃশংসরূৎ ॥৭॥ 
ধর্মশিলং গুণৌপেতং পাঁপমিত্যবগচ্ছতি । 
আত্মশলপ্রমাণেন ন বিশ্বসিতি কম্যচিৎ ॥৮॥ 
পরেষাং ধত্র দোঁষঃ স্যাতদ্গুহং সংগ্রকাশয়ে। 

সমানেঘেব দৌষেষু বৃত্যর্থমুপঘাতিয়ে ॥৯॥ 
তথোপকারিণকৈৰ মন্যতে বঞ্চিতং পরমৃ। 
দত্বীপি চ ধনং কাঁলে সন্তপত্যুপকারিণে ॥১০] 
ভন্ম্যং পেয়মথো! লেহং যচ্চান্তৎ সাধুভোজনমৃ। 
প্রেক্ষমাণেষু যোহম্ীয়ান্ নৃশংসমিতি তং বদে€ ॥১১| 

৯ ৬৯ ৯৯ ৯ ৯০৯ ৯৯৬ সপ ৬ ৬৯ ৯৬০৬ ০৬ ৯৭৬০৬০৬৮৬০৯ ৯৮ 

হিংসেতি। হিসৈব বিহাবঃ দ্্িক্রিষা যস্ত সঃ, অবিশেষৌ তুল্যো পবেষাং গুণীগুণো যন্সিন্ 
সঃ, বহুনি অলীকানি অনৃতানি যন্ত সঃ, মনম্বী বহিঃ প্রশস্তমন] ইব, অত্যর্থং লুৰো| লৌভবান্, নৃশংস- 
কব জ্র,বুকম্মী! জনঃ ॥৭ 

ধর্মোতি। পাঁপং পাঁপিষ্টমবগচ্ছতি। ইতি নৃশংসন্বভাব: | 
পবেষারিতি। গুহং গুপং বথ স্তাত্খ। আত্মপবযোঃ সমানেষু দৌযেঘু সংঘ, বৃততারথ 

নিজজীবিকা নির্াহার্ঘসূ, উপঘাতয়েৎ কন্তাপি দৌষ ন প্রকীশষেৎ ॥৯ 
তথেতি। বঞ্চিত নিজস্বতাঁবেনৈব প্রতাঁবিতম্ ॥১০॥ 

পি স্পাছি সি সিসি ৯ ৯ ৯ সিসি ৯ সি সস সি ৯৯ ৯ সপিসপিসিপি্ ৯ সি ৭৯ ৯৯৯৯৯ সসিসি 

নৃশংস ব্যক্তির পবেব হিংসাই স্্থি কাঁধ্য হয়, তাহাব নিকট গুণ ও-দোঁষেব 
কৌন পার্থক্য থাকে ন৷ এবং সে বহুতব মিথ্যাকথা বলে, মনেব উাবতা দেখায় 
ও অত্যন্ত লোভী হয় ॥৭॥ 

নৃশংস লোক ধার্মিক ও গুণবান্ লোককে পাঁপিষ্ঠ বলিয়। মনে কবে এবং নিজেব 
স্বভাব প্রমাণ কবিয়া কাহাবও উপবে বিশ্বাস কবে না 1৮1 

হুশংস লোক যেখানে পবেব দোষ দেখিতে পায়, সেখানে তাহ, গোপনে প্রকাশ 
কবে ;ঃ আব নিজেব দোষ ও পরেব দোষ সমান হইলে জীবিকানিবর্বাহেব জন্য সে 
ছুই দৌষই গুপ্ত রাখে ॥৯1 

কোন লোক পবেব উপকাব কবিতেছে দেখিয়া তাহাকে বঞ্চিত বলিয়া ব্বশংস লোক 
মনে কবে এবং নিজেব উপকাবী ব্যক্তিকে বথাসময়ে ধন দান কবিয়া সন্তপ্ত হয় 1১৭। 

(১৯) "' অথালেহং বন্গ। ১১১ 



পর্বণি বব্টযধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৫১৭ 

ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদায়াগ্রং ঘঃ সুহৃন্ভিঃ সহাশ্স তে। 
স প্রেত্য লভতে স্বর্গমিহ চানস্তযমঙ্ তে ॥১২। 
এষ তে ভরতশ্রেষ্ঠ ! নৃশংসঃ পরিকীর্তিতঃ। 
সদা বিবর্জনীয়ো হি পুকষেণ বিজীনতা ॥১৩| 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতগাহত্র্যাং সংহিতাযাং বৈয়াসিকাং শাস্তিপর্কণি 
আপদ্ধর্মে নৃশংসকথনে উনযষ্ট্যধিকশততমোহ্ধায়ঃ |০] &%& 

বষ্ট্যধিকশততমোইহ্ধ্যায়ঃ : 

ভীম্ম উবাচ। 
হৃতার্থে! যক্ষ্যমাণশ্চ সর্ববেদান্তগণ্চ বঃ। 
আচার্য্যপিতকার্য্যার্ঘ, স্বাপ্যায়ার্থমথাপি চ॥১| 

এতে বৈ সাঁধবে! দৃষ্টা ত্রাহ্মণী ধন্ম্ভিক্ষবঃ | 
নিঃ স্বেত্যে৷ দেয়মেতেভ্যো দানং বিদ্াচ তারত। ২ (ুগাকমূ) 
8 ভাবতকৌযুদী 

তক্ষ্যমিতি। ভঙ্ষ্যমন্গাদি, পেষং ছুথীদি, শেহাং নবনীতাদি ৷ প্রেক্ষমীণেষূ অন্তেষু তেভ্যে! ন 

দত্েত্যর্ঘ; ॥১১। 
্রাঙ্মণেভ্য ইতি। অগ্রনুত্রম্রব্যাণাম। আনন্তযং সুখানাম্ 1১২॥ 
এষ ইতি। বিজান্ত| সংসর্গন্ত গুণদৌষী বুধ্যমানেন ॥১৩। 

ইতি মহামহোঁপাধ্যায়-ভাবতাচার্য -্রীহবিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচাধ্যবিবচিতাঁধাং মহাভাবত- 

_ টীকাধাং তাবতকৌমুদীসমাধ্যাবাং শান্তি শীন্তিপর্বরণি ণি উনব্যধিকশততমোইধ্যাষ: ০] 

অন্তান্ত লোক দেখিতেছে এমন অবস্থা তাহাদিগকে না দরিয। যে লোক জক্ষয, 

পেয় বা লেহা, কিংবা অন্তান্ত ষে সকল ভাল খাগ্ভ থাকে, তাহা যে ভোজন কবে, 
তাহাকেও নৃশংস বলে ॥১১॥ 

যে লোক ত্রান্মণদ্িগকে অগ্রভাগ দান কবিযা৷ বন্ধুগণেব সহিত মিলিত হইযা 
উত্তম খাদ ভোজন কবে, সেলোক ইহলোকে অনন্ত স্থখ ভোগ কবিষ! পবলোকে ্গ- 
লাভ কবে ॥১২। 

তবতশ্রেষ্ঠ ! এই তৌমাব নিকট নৃশংসেব স্বভাব বর্ণনা কবিলাম | বুদ্ধিমান্ 
মানুষ সর্বদাই এই নৃশংসেব সংসর্গ পবিত্যাগ কবিবেন' ॥১৩ 

* " চতুষ্ট্যধিকশ্ততমোহ্ধ্যায়» বঙ্গ বর্ধ নি। 



১৫১৮ মহাভারতে শান্তি 

অন্যাত্র দক্ষিণাদানং দেয়ং ভরতসতম !। 
অন্যেভ্যোহপি বহির্বেদি চাকৃতামং বিধীয়তে ॥৩| 
সর্বরত্বীনি রাজা হি যথার্ভৃ প্রতিপাঁদয়েৎ। 
ব্রাঙ্গণা এব বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বহুদক্ষিণাঁঃ ৷ 

অন্যোন্াং বিভবাচারা যজন্তে গুণতঃ সদা || 

ভাব্তকৌমুদী 
আঁপদবর্শকধনপ্রকবণাৎ ব্রাক্মণাঁনাং নির্ধনত্বাপর্দি বাজ্তঃ কর্তব্যমীহ্ প্রশ্মীভাবেংপি হতেতি। 

সর্ববেদাত্তগে। থে ব্রান্মণশ্চ, বক্ষ্যমাণৌ যজ্ঞ কবিষ্যননেব, হৃতার্থশ্টে বৈবপন্তধনো। ভবতি $ এতে 
ঈদৃশা অপবে যে চধর্মাতিক্ষবে। ধর্র্থিনঃ সাঁধবে! ত্রাঙ্গণ৷ দৃষ্া এতেভ্যে। নিঃন্বেভ্যো নির্ধনেত্যো 
্রাহ্মণেভ্যঃ, আচার্যপিতৃকা্ধ্ার্থং গুকক্ষিণীশরাদ্ধাদিনির্ঘাহার্থং স্বাধ্যাধার্থমপি চ দানং দেয়ং রান্জ। 
কর্তব্য বিদ্যা চ দেখা বিদ্াশিক্মার্থকধনমপি দেয়ম্ ॥১-_২॥ 

অন্থাত্রতি। অন্তর ধনিনি যাজ্ঞিকে ব্রাঙ্মণে দক্ষিণাদানং দেয়ম্ ; তন্মাত্রং রাজ্ঞা কর্তব্যমূ। 

অন্তেভোহপি অব্রাক্মণেভ্যঃ, বহির্ববোদি বেদে বির্ভাগে অবৃতান্নম্ অপকান্গং বাজে দেয়ং বিধীয়তে 1 

সর্বেতি। বাজ। যথা্ৃং বোগ।তানুসাবেণ সর্ববত্বানি, প্রতিপাদরেৎ ব্রাঙ্মণেভ্যো দণ্ভাৎ। 
উকতার্থে হেতুমা হ ব্রাহ্মণ! ইতি । বিভবেন অর্থসম্পন্তন্থলাবেণ অ।চাবো। বেষাঁং তে তানৃশ। ত্রা্মণাঁ 
গুণতো। গুণীহুসাবেণ অন্তোন্তং সদ| যজন্তে | ফট্পাঁদোহয়ং শ্লোকঃ 1৪1 

ভারতভাবদীপঃ 

এবমাপদীং নিদানগ্রতীকাবাদিকমুক্তমিদানীং সামান্তঃ সর্বানামাপণাঁং মূশং পাপং তচারত- 
প্রাযশ্চিতীনামাপজ্পেণ বাঁধত ইতি সাঁধাবণাঁসাধাবণ প্রায়শ্চিমাহ__হতার্থ ইত্যধ্যায়েন। হৃতার্ঘ- 
সটোবৈরুটিতঃ 0১ নিস্বো নির্ধনঃ | অন্যাত্রোক্তে তেভ্যোহস্তত্রাপি াণেযু অ্রেভোধাদদেত্যো" 

শাসক অপ্া্পপস পািপাি "৮ পপর পি পিপি স্পস্ট 

ভীন্ম বলিলেন-_দ্ভবতনন্দন | সর্ধববেদাত্তবিৎ যে ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবেন বলিয় 

আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময়ে চোর তাহাঁবধন অপহরণ কৰিলে ব৷ এইবপেই 

র্ার্থা ও সাধু অস্থান ব্রাহ্মণ নির্ধন হইলে, গুরুদন্গিণা, পিভৃশ্ীদ্ধ ও বেদশিক্ষার 
জন্য বাজা সেই সকল ব্রাহ্মণকে ধনদান ও বিষ্ভাদান কবিবেন ॥১--২॥ 

ভরতশ্রেষ্ঠ | আব যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ধনী হইলে তীহাকে বাজ কেবল দক্গিণা দান 
করিবেন এবং অব্রাঁ্মণদিগকে যজ্ঞবেদির বহিভর্খগে অপক্ক অন্ন বিতবণ কবিবেন 1৩ 

রাজ! যৌগ্যতানুসাবে ব্রান্ষণদিগকে সর্ববপ্রকীব বন্ধ দান কবিবেন। কাৰণ, 

্াহ্মণেরাই বেদস্ববপ ও বহুদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ্ববপ এবং অবস্থান্ুবপ আচাবশীলী' 
ব্রাঙ্গণেব। গুণানুসাবে সর্বদ। পবস্পব যজ্ঞ করিয়া থাকেন ॥৪॥ 

(৩) "" নারৃতানং বিধীয়তে বঙ্গ । 
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যন্থ ত্রৈবাধিকং ভক্তং পর্যাপ্ত ভূত্যবৃতয়ে। 
অধিকং বাপি বিদ্েত স সোমং পাতুমর্হতি ॥৫| 

যজ্ঞশ্চেৎ প্রতিরুদ্ধঃ স্যাদংশেনৈকেন বন্নঃ | 
্রাহ্মণস্ত বিশেষেণ ধার্শিকে সতি রাঁজনি ॥৬| 
যো! বৈশ্ঠঃ স্তাদহুপণুহীনক্রতুরসোমপঃ। 
কুটুম্বাতস্ত তদ্দিততং যঙ্ঞার্থং পাঁখিবো হরেৎ ॥৭। (যুগ্কম্) 
আহরেদখ নো কিঞিংৎ কামং শৃদ্েম্ত বেশ্বানঃ। 
নহি যজ্ঞেষু শৃদ্রেম্ত কশ্চিদত্তি পৰিগ্রহঃ |৮॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
ষক্তে ব্রান্মণন্ত যোঁগ্যতীমাহ যন্তেতি | যন্ত ব্রাঙ্গণন্ত ভূত্যবৃত্তযে পৌষ্যবর্গপোষণনি ধাহায় 

প্ৈবার্ষিক' ত্রিবর্যভোগোপযোগি, পধ্যাপ্তং যথেষ্টম্, ভক্তমন্পমূ, ততোহধিকংবাঁপি বিগ্ভেত, সূ ব্রাঙ্মণঃ 

সোমং বদ্রীয়সোমবসং পাতুমর্হতি যক্তং কর্ভূ মহ তীতার্থঃ ৷ ততে! নু[দ্ধনে! নেতি ভাব; ॥৫। 
যক্ত ইতি। ধার্দিকে বাজনি সতি, বঙনে! যাঁজিকন্ত ব্রা্ঘণন্ত যজ্ঞশ্চে একেন অংশেন 

বিশেষেণ প্রতিকদ্ধে। বাধিতশ্চেং, তদী যে! বৈশ্তে বন্ুপশুবগি হীনক্রতুর্যজশূন্ঠঃ, অসোমপণ্ স্তাৎ 
তস্ত বৈশ্তন্ত কুটুঘাৎ পোস্বর্গভবণোঁপযোগিখনাঁৎ যন্তার্থং ত্রাঙ্গাস্ত তদ্যজ্ঞসমাপ্তযর্থ, তদিত্তং ধনং 
পার্িবো হবেৎ।বাজ! হত্ব। তন্মৈ ভাঙ্গায় দ্ধাৎ ॥৬--৭1 

আহবেদিতি। পরিগ্রহ: অধিকাৰ: । অনধিকাঁবিপো ধনমপি ন যজ্জোপাযাঁদীতি ভাঁবঃ ॥৮ 

ভাবতভাবদীপঃ 
ধতান্নমপকান্ং বিধীধতে, তেভ্যোহপাক্কতারং দেযমিতি ভাবঃ ॥২--%॥ ব্রাদ্ষণন্ত যজ্জ একেনাংশেন 
্ান্থনাশেন প্রতিকন্ধ: স্তাভহি তন্ত বৈশ্ান্ত তননং পর্বে য্তার্থং হবেদিতি দ্বিতীয়েন সনথস্াঃ 

যে ্া্মণেব পোস্বর্গ পালনেব অন্য তিন বসব ভোগোপযোগী পর্যাপ্ত অন্ন 

কিংব। তদপেক্ষ1! অধিক অন্ন থাকিবে, তিনিই যজ্ঞ কবিবাব যোগ্য হইবেন 7৫ 

ধার্মিক বাজ। থুকিতে কোন যাজ্তিক ব্রীন্থাণ, যজ্ঞ আবস্ত কবিযা তাহাৰ পনব 

আঁনা শেষ কবিয়াছেন, কিন্তু অর্থাভাবে এক আনামাত্র শেষ কবিতে পাবিতেছেন ন।; 

এমন হইলে যে বৈশ্ঠেব বৃুতব পশু আছে বটে, অথচ দে বজ্ঞও কবে না, মোম পাঁনও 

কবে না, বাজা তাহাৰ পোস্তবর্গপালনেব অর্থ হইতে কিছু অর্থ দেই যজ্ঞপমান্তিব 

জন্য আনয়ন কবিবেন ॥৬--৭ 

কিন্তু বাজা ইচ্ছানুসাবে শৃত্রেব গৃহ হইতে কোন অর্থ আনযন কবিবেন না 
কাৰণ হজ্ঞে শুন্রেব কোন অধিকাৰ নাই ৮ 

৫) অধিকং চাপি বিভ্যেত বঙ্গ। 
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যোহুনাহিতাগ্নিঃ শতগুরঘন্তা চ সহত্ত্ণ্ডঃ | 

তয়োরপি কুটুম্বাভ্যামাহরেদরিচারয়ন্ 1৯ 
অদাতৃভ্যে৷ হরেদিভং বিখ্যাপ্য নৃপতিঃ সদা । 
তখৈবাচরতো ধর্থো৷ নৃপতেঃ স্তাদথাখিলঃ ॥১০| 
তথৈব শৃণু মে ভত্তৎ ভক্তানি ষড়নশ্তঃ 
অশ্বস্তনবিধানেন হর্তব্যং হীনকর্মণঃ ॥১১ 
খলাৎ ক্ষেত্রাতথারামাদ্যতে। বাপুযুপপদ্যতে। 

আখ্যাতব্যং নৃপস্তৈতৎ পৃচ্ছতোহপৃচ্ছতোহপিবা! |১২| 

যইতি। যে বৈশ্তঃ শতং-গাঁবো যন্ত স শতগুবপি অনাহিতাগ্িঃ অস্থাপিতহোঁমবহিং, সহতরং 

গাঁবে। যন্ত স সহত্রগুবপি চ অবজা! যথাবিধি যজ্ঞং ন বৃতবান্, তষোৌরপি বৈশ্ুয়োঃ, কুটু্াভ্যাং 
পৌন্যবর্নভবণোঁপযোগিধনাভ্যাম্, কিবদ্ধনং বাঁজ| 'অবিচাঁবয়ন আহবেৎ ততদ্যন্রসম্পাদনার্থ 
মানয়েখ ।৯॥ 

অদীতৃভ্য ইতি। বিখ্যাপ্য তদদাত্ত্মেৰ প্রকাশ্ত । তথা তাদুক আচবতে! নৃগতেঃ অথিল 
এব ধর্মঃ স্তাৎি॥১০। 

তথেতি। হে বাঁজন্। তখৈব মে সকাঁশে ভক্তমন্মং তথ্িষর়কমাঁচবণমিত্যর্ঘঃ শৃণু । বড় তক্তানি 
অন্নানি অনন্ত: অভুন্ঞাঁনস্ত অন্নাতাবেন দিবসত্রধং যাবৎ কতোপবাসন্ত বাহ্মণন্তেত্যর্থঃ। কর্তবি যঠী। 

শবঃ পবদিনে তিষতীতি শ্বস্তনং ন শ্বস্তনমস্স্তনং তথ্িধানেন চোবিতং ভ্রব্যং বথ! পবদ্দিনে ন তিষ্ঠতি, 
তদ্দিন এব ভোগেন ক্ষীয়তে তদ্রূপেণেত্যর্থঃ, হীনকর্মীণৌ৷ জনাং ধনং হর্ভব্যম্ ॥১১| 

নম্থ হীনকন্মণঃ কম্মাং স্থানাৎ ধান্তাদিকং হর্তব্যমিত্যাহ থলাদিতি। খলাৎ ধান্াদিমর্দনস্থানাৎ, 
ক্ষেত্রাৎ উৎপভিভূমিত:, আবামাঁৎ উপবনাঁৎ, অন্থন্থাৎ যতো বা স্থানাং, উগপগ্ধতে হবণং জন্তবতি, 
তত এব হর্তব্যমিত্যনুবৃতিঃ। এতৎ হবগঞ্চ হর্র পৃচ্ছতঃ অপুচ্ছতোঁহপি বা» নৃপন্ত সমীপে 

আখধ্যাঁতব্যং বক্তব্যম্ ॥১২॥ 

যে বৈশ্েব একশত গক আছে, অথচ সে অগ্নিহোত্রেব অগ্নি স্থাপন কবে নি 
কিংবা যে বৈশ্েব একসহম্র গক আছে, অথচ সে কোন যজ্ঞ কবে নাই; এমন 
হইলে বাঁজা কোন বিচার না কবিয়াই তাহাঁদেব পোস্যবর্গপালনেৰ অর্থ হইতে কিছু 
অর্থ সেই যজ্ঞ সম্পাদনেব নিমিত্ত আনয়ন কবিবেন ॥৯॥ 

ছহাৰ দাঁনশক্তি নাই” ইহা জানহিয়। বাজা! সর্বদাই অদাঁতাদেব নিকট হইতে 
ধন হরণ কবিবেন। বাঁজ। সেইবপ কবিলে, তাহাঁৰ সমস্ত ধর্মই হইবে ॥১০1 

যুধিষ্ঠিব! তুমি সেইৰপই আমাৰ নিকট অন্রেব বিষয় শ্রবণ কব! ব্রাহ্মণ 

অন্নীভাবে একাঁদিক্রমে তিনদিন উপবাঁস,কবিয়া এমন ভাবে নিকৃষ্টকর্থা লোকেব গৃহ 
হইতে ধন বা অন্ন হবণ কবিবেন, যাহাতে সে ধন বা অন্ন পবদিনে না! থাকে ॥১১ 
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ন তন্মৈ ধারয়েন্দগুং রাজা ধর্েণ ধর্মাবিৎ। 
কষত্রিয়ন্য তু বালিশ্ঠাদ্ত্রাক্ষণঃ ক্রিশ্ঠুতে ক্ষুধা |১৩] 

শ্রন্তশীলে সমাজায় বৃত্তিমন্ত প্রকল্পয়েৎ ! 
অখৈনং পরিরক্ষেত পিতা পুত্রমিবৌরদমূ ||১৪| 
ইঞ্টিং বৈশ্বানরীং শিত্যং নির্ববপেদবপর্ধ্যয়ে। 
অনুকল্পঃ পরো ধর্থো ধর্বাদৈস্ত কেবলমূ 1১৫] 
বিশ্বৈর্দেবৈশ্য সাঁ্যৈশ্ ব্রাঙ্গাণৈশ্চ মহষিভিঃ । 
আপৎনু মরণান্ভীতৈধিধিঃ প্রতিনিধিঃ কৃতঃ |১৬| 

নেতি। তশ্মৈ হবণকাবিণে ব্রাঙ্মণাঁধ। বালা মূর্খত্বাৎ মূর্থতয়ানন্সদ্ধানাদিতার্থ; ॥১৩ 
শ্রতেতি। শ্রতণীলে শান্ধড্ঞ ব্রা্মণে। বৃত্তিং জীবিকা নির্বাহোপযোগি ধন্দানং গ্রকল্নষৎ 

বাজা। এনং শরতণীলং ব্রাহ্মণম্ ॥১৪॥ 

ই্টিমিতি। বাঁজ| অবপরধযযে সংবৎমবং যাবৎ নিত্যং বৈশ্বানবীম্ অগ্রিদেবতাঁকাম্, ইস্টিং যাগং 
নির্বপেৎ কুর্ধযাঁৎ। ধর বদত্তীতি ধর্মাদা মুনয়স্তৈঃ অন্কল্পঃ পরো! ধর্ম: কেবলং নির্ণীতমুক্তঃ1১৫। 

উক্তার্থে বিশেষাণ্ত প্রমাণমাঁহ বিশ্বিবিতি। আপংস্গ বোগাদিজনিতান্থ, কর্ম-বণাদ্ীতৈ:, 
বিধীয়ত ইতি বিধিব্রিহিতঃ কৃত; ॥ ১৬ 

ভাবতভাঁবদীপঃ 
॥৬--১৭॥ ভক্তমেকা হপর্্যাপ্তং ধান্তম্, ভক্তাঁনি ষডন্নতস্ত্যহমুপেধিতন্ত ॥১১--১২॥ বালিশ্তাদি- 
তানেন ন কষতরিযস্তৈব স দোষ ইত্যু্তম্।১৩--১৪। অবপ্যযে প্রত্যবদং কর্তা পরয়1-পঞ্জসাগাদে- 

ধাস্মদ্র্ন স্থান, ক্ষেত্র, উপবন বা অন্য যে কোন স্থান সম্ভবপব হউক, তথ। 

হইতে উক্ত দ্রব্য হবণ কবিবেন। তাহাঁব পৰ বাক্তা জিজ্ঞাস! ককন, বা নাই ককন, 
ভীহাঁব নিকট সেই হবণেব কথ! বলিবেন ॥১২॥ 

কিন্তু ধর্মজ্ঞ রাজা ধর্্মান্ুসাবে সেই হবণকাবী ব্রাহ্মণকে কোন দণ্ড দান কবিবেন 

না। কাঁবণ, ক্ষত্রিষেব মূর্খত!বশতই ত্রান্ষণ দ্ষুধায কষ্ট পাইযা থ কেন ॥১৩ 
বাজা শাস্্জ্ঞ ব্রাহ্ণকে জানাইয়া৷ তাহীব বৃত্তি কল্পনা কবিষ| দিবেন এবং পিত। 

যেমন ওঁবসপুত্রকে বক্ষ! কৰেন, তেমন বাজাও শান্রঙ্ঞ ব্রাক্মণকে বক্ষা কবিবেন ॥১৪| 
বাঁজা সংবংসব যাবৎ প্রত্যহ বৈশ্বানবী ইগ্ি কবিবেন। ধর্শবক্তা মুনিব। 

নির্দিষ্টভাবে বলিষাছেন যে, অন্ুকম্পাও পবম ধর্ম 1১৫1 

বিশ্বেদেবগণ, সাধ্যগণ ও মহহি ব্রক্সণগণ বিপদে কর্ম্মকর্তাব মবণ আশঙ্ক। কিয়া 
প্রতিনিধি বিধানে ব্যবস্থ। কবিযাছেন ॥১৬ 

৮৬7 বিধিপ্রতিনিবীরভঃ_বদ । 

১৯১ 

অন তি শিস আপি জপ 



১৫২২ মহাভারতে শাস্তি 

প্রভুঃ প্রথমকল্পম্ত যোইনুকল্পেন বর্ততে। 

ন সাম্পরায়িকং তম্ত ছুর্মতের্ব্ি্ভতে ফলমূ ॥১৭॥ 

ন ব্রান্মণে। নিবেদেত কিঞ্চিদ্রীজনি বেদবিৎ। 

্ববীর্য্যাদ্রীজবীর্য্যাচ্চ স্ববীর্য্যং বলবন্তরমূ। 

তম্মাদ্রোজ্ঞঃ সদ! তেজে৷ ছুঃসহং ত্রহ্মবাদিনায্ ॥১৯॥ 
কর্তা শান্তা বিধাতা চ ত্রাক্মণো দেব উচ্যতে। 

তন্থিন্নাকুশলং ব্রয়ান্ন শুষ্কামীরয়েদ্গিরমূ ॥১৯॥ 
ক্ষত্রিয়ে বাহবীর্য্েণ তরেদাপদমাজুনঃ | 

ধনৈরবৈশ্ঠশ্চ শৃত্রশ্চ মন্ত্রহোমৈশ্চ বৈ দ্বিজঃ ॥২০| 
নৈব কন্যা ন যুবতির্নামন্ত্রজ্ঞো ন বালিশঃ। 

পরিবেষ্টাগ্রিহোত্রস্ত ভবেমাসংস্কৃতস্তথা ॥২১। 

ভারতকৌমুদী 
নম তর্হি আপদাশন্বর] সর্বব এব প্রতিনিধিং কবোত্বীত্যাহ প্রভুবিতি। প্রথমকলন্ত কবণে 

্রতুঃ সমর্থ; ॥ সাম্পবারিকং পাঁবলৌকিকং ফনং শুভরপম্॥১৭ 
লেতি। নিবেদেত নিবেদয়েখ। ম্বেত্যাদাবুতর়ত্রাপি ল্যবলোঁপে পঞ্চমী। ফটগাদোহ 

শ্লোকঃ ॥১৮॥ 

কর্তেতি। কর্ত। নিয়ন্ত|, বিখাঁত উপদেষ্টা] । অকুশপং বিবক্তিজনকং বচনম্, শুফাং নীবসাম্1১৭| 

ক্ষত্রিয় ইতি । মঙ্ধেণ হোমা মন্ত্রহো মান্তৈঃ ॥২৭। 
ভারতভাবদীপঃ 

বকরণে ধর্মবাদৈর্ধজ্েবক্ত ইতি শেষঃ ॥১৫॥ অন্কল্পে মাঁনমাহ-_বিশ্ববিতি ॥১৬। সাম্পবাগ্িকং 

-পারলৌকিকং শঠাৎ 1১৭] ন নিবেদেতাহ,আা্ষণোহস্মীতিন নিবেরয়ে 1১৮২০... পিবেষ্টা 
কিন্ত যে লোক প্রথম কর করিতে সমর্থ হইয়াও অনকল্প কবণে প্রবৃত্ত হয়, সেই 
ছুম্মতির পরলোকে শুভফল হয় ন| ॥১৭॥ 

বেদক্জ ব্রান্মাণ রাজার নিকটে নিজেব কোন বিষয় নিবেদন করিবেন না। কারণ, 
তীহাঁব নিজেব শক্তি ও বাঁজাব শক্তি এই ছুই শক্তিব মধ্যে তাহার নিজের শক্তিই 
প্রধান ; অতএব বেদজ্ঞ ত্র।জ্ষণদের তেজ রাজার পক্ষে ছুঃসহ ॥১৮॥ 

কারণ, ব্রাহ্মণ নিয়ন্তাঃ শাস্তিদাতা ও উপদেষ্টা হইয়া থাকেন। অতএব তাহাকে 
দেবতার তুল্য বল! হয়; সুতরাং রাজ! সেই ব্রাহ্মণের নিকটে কোন বিবক্তিজনক 
বাক্য বলিবেন না কিংবা কোন নীবস কথাও কহিবেন না ॥১৯॥ 

ক্ষত্রিয় নিজেব বাহুবলে বিপদ হইতে উত্তীর্ঘ হইবেন ; আব বৈশ্য ও শুত্র ধনে 
বলে এবং ত্রাক্মণ মন্ত্রযুক্ত হোমে বলে বিপদ হইতে মুক্ত হইবেন ॥২০॥ 



পর্ববণি ৃ্ ষ্ট্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ১৫২৩ 

নরকে নিপতস্ত্যেতে জূহ্বানাঃ স চ যস্ত তৎ। 

তম্মাদ্বিতানকুশলে৷ হোতা স্যাদ্বেদপারগঃ ॥২২| 

প্রাজাপত্যমদত্বামমগ্র্যাধেয়ন্ দক্ষিণামৃ। 

অনাহিতাগ্নিরিতি স প্রোচ্যতে ধর্্দর্শিভিঃ |২৩। 
পুণ্যানি যানি কুব্বাঁত শ্রদ্দধানো জিতেন্দরিয়ঃ | 
অনাপদক্ষিণৈর্যজৈরর্ন যজেত বথঞ্চন |২৪| 
প্রজাঃ পশুংশ্চ স্বর্গঞ্চ হস্তি য্জো হৃদক্ষিণঃ | 
ইন্দরিয়াণি যশঃ কীতিমায়ুশ্চাপ্যবকৃম্ততি ॥২৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
নেতি। কন্া অবিবাহিতা স্ত্রী, যুবতির্ধিববাহিতা৷ স্ত্রী চ, অমন্ত্জ্শ্চ, বালিশো মৃখশ্চ, অসংস্ৃতঃ 

অশ্গপনীতো ত্রাঙ্গণণ্চ, অগিহোত্রস্ত পবিবেষ্টা প্রতিনিধিভাবেন আহৃতিদাঁতা ন ভবেৎ। এতেন 

“নিক্গিপ্যািং খ্বদাবে্* ইত্যাদি স্বত্যা। ভার্ধ্যায়া যত প্রতিনিধিত্বমুক্রম, তং স্থার্তাগ্িহোত্রপবং 
জেয়ম্ ॥২১॥ 

এতেযাং বলাদাহুতিদানগ্রবৃতি, দোষমাঁহ নবক ইতি | এতে কন্ঠাদয়ঃ, জুহ্বানা হোমং কুর্বাগাঃ, 
মচ হোমকর্তা, যস্ত চ তৎ অগ্নিহৌত্রমূ। বৈতাঁনকুশনঃ শ্রোতহোমনিপুণঃ। বেদপারগে| 
ব্রাহ্মণ; ॥২২। 

গ্রাজেতি। প্রাজাপত্যং এ্রজাপতিদেবতাঁকম্ অন্নম্, অগ্যাত্রন্ত অগিহোতরন্ত দঙ্গিণামদতব! 
স্থিতঃ স ব্রাঙ্মণঃ ধর্মদর্শিভিঃ অনাহিতাগ্সিরিতি প্রোঁচাতে ॥২৩| 

পুণ্যানীতি । অনাগ্ডা অপ্রচ্বা দক্ষিণ] যেযাং তৈঃ ॥২৪॥ 
প্রজা ইতি। প্রজাঃ সন্তানান্। অব্স্ততি নাঁশয়তি॥২৫। 

অবিবাহিতা স্ত্রী, বিবাহিতা স্তর, মন্ত্ানভিজ্ঞ পুকষ, মূর্খ ও অনুপনীত ব্রাহ্মণ, 
ইহারা প্রতিনিধি হইয়াও অগ্নিহোত্রেব আহুতি দিতে পারিবে ন1 ॥২১। 

ইহাবা প্রতিনিধি হইয়। আহুতি দিলে নবকে যাইবে এবং ধাহার সেই অগ্নিহোত্র, 
তিনিও নবকে যাঁইবেন। অতএব শ্রত্যুক্ত হোমনিপুণ ও বেদপারদর্শী ত্রাদ্দণই 
প্রতিনিধি হইয়া হোম কবিতে পাবিবেন ॥২২॥ 

যিনি অগ্নিহৌত্র আবন্ত করিয়া প্রজাপতি দেবতাকে অন্নবপ দক্ষিণা দাঁন না করেন, 

ধর্মদরশবা তাহাকে অনাহিতাগ্মি বলেন ॥২৩1 

মানুষ শ্রদ্ধাশীল ও জিতেব্দ্রিয হইযা যে সকল পুণ্য কার্য্য কবে, তাহাতে প্রচুর 

দদ্দিণা দান কবিবে, আব কখনও অল্প দক্ষিণা যুক্ত যজ্ঞ করিবে না 1২৪॥ 

দক্ষিণাশৃহ্য বা অল্প দগ্দিশী যুক্ত যজ্ঞ কবিলে, মানুষেব সন্তান, পণ্ড বগ, ইন্দ্রিয়, 
যশ, কীর্তি ও আযু নষ্ট হয ॥২৫। 

শি লিলতিত তি খত তত 



১৫২৪ মহাভারতে শান্তি- 

উদক্যামাসতে যে চ দ্বিজাঃ কেচিদনগ্রয়ঃ | 
কুলং বাশ্রোত্রিয়ং যেষাং তে সর্ব শৃদ্রকর্শিণঃ 0২৩ 
উদ্পানোদকে গ্রামে ত্রাহ্মণো বুষলীপতিঃ। 

উষিত্ব! ছাদশ সমাঃ শুন্রকর্ণৈব গচ্ছতি |২৭| 
অভার্ধ্যাং শয়নে বিভ্রৎ শুন্রং বৃদ্ধঞ্চ বৈ দ্বিজঃ। 
অন্রাহ্মণং মন্যামানস্তণৈষবাসীত পুষ্ঠতঃ 
তথা সংগুধ্যতে রাজন্ ! শৃণু চাত্র বচো মম |1২৮| 

ভারতকৌযুদী 
উ্ক্যামিতি। যেচ কেচিদ্বিজী ব্রাহ্মণাঃ, বমণাঁয় উদক্যাং বজম্বশাঁংভার্ধ্যাম আসতে আকহাবা- 

ভিউস্তে বা অনগ্রধঃ অনাহিতাঁয়ঃ যেষাং কুলং বা অশ্রোত্রিষং বেনবিৎ সন্তানবহিতম্, তে সর্বব এব 
আাণাঃ, শৃত্রকর্শিণঃ শুত্রতুল্যা ইত্যর্থ; ॥২৬| 

উদ্দেতি। ব্রীক্গণো বুষনীপতিঃ শূদ্রকন্তা। পবিণেতা৷ সন্, উদপানন্ত কৃপত্তৈব উদকং জলং ন্সিন্ 
তাদৃশে গ্রামে, ছাদশ সম| বংসবাঁন্, উিত।স্থত্বা, শৃত্রকর্ণৈব গচ্ছতি শৃত্রত্থমেব প্রীতি 1২৭ 

অভার্ধ্যামিতি। ঘিজে| ব্রীক্ষণঃ, শধনে নিজশয্যায়াম্, অভা্ধ্যামুপপত্বীং বৃদ্ধং শূদ্রধণ বৃদ্ধতবেন 

মাননীয়ং মত্বেতি ভাবঃ, বিভ্রৎ ধাববন্ আঁত্মানম্ অব্রান্মণং মঞ্তমানঃ সন্, তয়োঃ পৃষ্ঠতঃ তৃণেযু আদীত 
অবতিষ্ঠেত। তথা! কবণেন স ত্রাঙ্মণঃ সংশুধ্তে। হে বাঁজন্! অত্র অন্তচ্চ মম কঃ শুরু । 
বটপাদোহ়ং লৌকঃ (২৮ টির 

আহতিপ্রক্ষেপ্তা কন্ঠাযুবত্যোঃ ন্মার্ভাগিহোমে স্ববং পত্ুপি ব। পুত্রঃ কুমাধ্যস্তেবাঁসী বেত্যাশ্বলায়ন- 
ধচনাদধিকতযৌরত্রাপি প্রসক্তেনিষেধ উক্তঃ ॥২১__২৫: আঁসতে মিথুনীভবতি সংগ্রামদাঁডিমে- 
ভ্যাদিলিঙ্গান্শাসনহত্রান্ধৌমশব্ন্ত নপুংসকত্বম। সর্ব ত্রয়োহপি ॥২৬। উদদপাঁনঃ কৃপত্তদেকোঁদকে 
এককুপৌৌপজীব্যে ইত্যর্থ: ॥২৭| অভ্যাধ্যামপবিণীতাম্, শয়নে বিত্রদ্ান্ষণন্তথা| শৃত্রং বৃদ্ধং মহাঁনিতি 
মন্তমানম্তখাৎবান্ষণং ক্ষত্রিষবৈত্তং বা বৃদ্ং মন্তমানম্তণেষু যন্তাঁসীতৌপবিষ্টঃ স যথা! সংগুধ্যেত, তথা 

যে সকল ব্রাহ্মণ বজন্বল। ভার্ধ্যা গমন কবে, কিংবা অগ্নিহোত্রী নহে, অথবা 
যাহাদের বংশে একটাও বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ থাকে না, সেই সকল ব্রান্মণই শৃত্রতুল্য॥২৬৷ 

্রাহ্মণ শৃত্রকম্ত! বিবাহ কবিয়া' একটামাত্র কুপযুক্ত গ্রামে বার বৎসর থাকিয়া 
শুর্রব প্রীন্ত হইবে 1২৭। 

্রাক্মণ উপপত্বীকে কিংবা! মাননীয় মনে করিয়া কোন বৃদ্ধ শুত্রকে নিজেব শয্যায় 
রাখিয়া, নিজে অব্রাহ্মণ হইয়াছেন মনে কবিয়া তাহাদের পিছনেব দিকে তৃণেব উপবে 
অবস্থান কবিবেন, তাহা হইলে তিনি শুদ্ধিলাভ কবিতে পাবিব্ন। রাজা! আমাব 
অপর বাক্যও শ্রবণ কর ॥২৮ 

(২৬) "* তে সর্ব পাঁপকর্মিণঃ বঙ্গ । 

পা 

পি 
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যদেকরাত্রেণ করোতি পাপং নিকৃষ্টবর্ণ, ব্রাক্মণঃ সেবমানঃ। 
স্থানাঁসনাভ্যাং বিহরন্ ব্রতী সত্রিভির্বর্ষৈঃ শময়েদাত্রপাপম্ ॥২৯॥ 
ন নর্মযুক্তমঘৃতং হিনস্তি ন স্ত্রীযু রাজন্! ন বিবাহকালে। 
ন গুর্বর্ধে নাত্বনে! জীবিতার্থে পঞ্চানৃতান্তাহরপাতকানি।৩০| 

শ্রদদধানঃ শুভাং বিদ্যাং হীনাদপি সমাগুয়াৎ। 
সুবর্ণমপি চামেধ্যাদাদদীতাবিচারয়ন্ ॥৩১॥ 
্ত্রীরত্বং দুক্কুলাচ্চাপি বিষাঁদপ্যস্তং পিবেথে। 
অদৃষ্য। হি স্তিয়ো রমাপ ইত্যেব ধর্মতঃ ॥৩২| 

ভাব্তকৌমুদী 
যর্দিতি। ব্রা, বিহবন্ বিচবন্, স্থানাপনাভ্যাং ব নিরাশ শুত্র(দিকম্, সেবমানঃ সন্, এক- 

বাত্রেণ যৎ পাঁপং কবোতি, স ব্রাঙ্মণঃ, ব্রতী যাঁবকাহাবনিযমী সন্, ত্রিভির্বর্ষৈ; তৎ আত্মপাপং 
শময়েখ নাশয়েৎ ॥২৯॥ 

নেতি। হেরাজন্! নর্শমুক্তং হাঁসকৌতুকসন্বমূ, ভ্রীযু; বিবাহকাঁলে গুর্বর্থে, আত্মনো 
জীবিতার্থে চ প্রযুক্তমূ, অনৃতং মিথ্যাবচনম্, ন হিনস্তি অনিষ্টং ন জনধতি। যেন হি পণ্ডিত 
এ্রতানি পধ্শনৃতানি অপাতকান্তাহুঃ। যুক্তয়োহত্র স্থগমাঃ 1৩০ 

শ্রদিতি। হীনাঁৎ নিবকষ্টজনাৎ। অমেধ্যাৎ অপবিত্রাৎ জনান্দেশীচ্চ 1৩১ 
স্বীতি। কিঞ ছৃষুলাদপি শ্্ীবতর; সমাগ্ুয়াদিত্যন্বৃতি: | হি যন্মাৎ, ভরিষে! বন্ধ আগো! 

জলানি চ ছষ্টনংসরগর্ণাপি ধর্দতো স্াযাৎ অনৃস্ায, ইত্যেব জ্ঞানিনাং মতমিতি শেষ: 0৩২ 

্রাহ্মণ শৃত্রপ্রভৃতি নিকৃষ্ট বর্ণেব সহিত একত্র অবস্থান, উপবেশন ও বিচব্ণ 
করিযা একরাত্রিতে যে পাঁপ কবেন, তিনি কেবল যবাগ্ ভক্ষণ কবতঃ তিন বৎসরে 
নিজেব সেই পাঁপ নষ্ট করিতে পারেন ॥২৯| 

হাস-কৌতুক, স্ত্রীর সহিত আমোদ, বিবাঁহঘটনা, গুকব অনিষ্ট নিবাবণ এবং 
নিজের জীবন রক্ষা _-এই পাঁচটা বিষয়ে মিথ্যা কথা বলিলেও কোন দোষ হয় না। 
কাবণ, এই পাঁচটী বিষয়ে মিথ্যাবাক্য পাপ উৎপাদন করে না-_ইহা পণ্ডিতেবা 
বলেন ॥৩০॥ 

মানুষ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া নিরৃষট ব্যক্তিব নিকট হইতেও উত্তম বিদ্যা গ্রহণ কবিবে 
এবং কোন বিচাব না কবিয়াই অপবিত্র স্থান হইতেও ন্বর্ণ আনয়ন কৰিবে 1৩১ 

নিকৃষ্ট কুল হইতেও স্্রীবত্ত আনয়ন কবিবে এবং বিষ হইতেও অমৃত নিয়া পান 
কবিবে। কারণ, স্ত্রী, রত্ব ও জল-_এই তিনটা বন্ত যুক্তি অনুসাবে নীচসংসর্গে দূষিত 
হয না_-ইহাই পণ্ডিতগণেব মত ॥৩২| 

শ্টিস্সিসিসটি ৯৪৯ ছি 



১৫২৬ মহাভারতে শান্তি- 

গোত্রাক্গণহিতার্থঞচ বর্ণানাং সঙ্করেষু চ। 
বৈশ্ঠো গৃহ্থীত শান্তাণি পরিভ্রণার্ঘমাত্মনঃ ॥৩৩| 

৷ সুরাপানং ব্রহ্মহত্যা গুরুতল্পমথাপি বা। 
অনির্দেশ্ঠানি মন্যান্তে প্রাণান্তমিতি ধারণা ॥৩৪| 
সুবর্ণহরণং স্তৈ্যং বিপ্রন্বঞ্চেতি পাঁতকমৃ। 
বিহ্রম্মদ্যপানাচ্চ অগম্য।গমনাদপি ॥৩৫| 

পৃতিতৈঃ সম্প্রযোগাচ্চ ব্রান্মণীযোনিতস্তথা 
অচিরেণ মহারাজ ! পতিতো বৈ ভবত্যুত |৩৬| ুগ্মকমূ) 
সংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহাঁচরন্ ৷ 

যাঁজনাধ্যাপনাদৃযৌনান্ন তু যানাসনাশনাৎ ॥৩৭॥ 

ভাবতকৌমুদী 
গবিতি। লঙ্ববেষু তত্সন্তাবনান্ শৃদ্রাদিভিত্রন্গণ্যদিগমনসন্ভাবনাস্িত্যর্থঃ1৩৩। 
স্থবেতি। গুকতন্পং গুকভার্্যাগমনম্। অনির্দেষ্ঠানি পাঁতকানি ইমানি মহাপাতকানীতার্থঃ । 

এযু চ জ্ঞানতঃ প্রীশান্তমেব প্রাষশ্চিত্মিতি শেষঃ, ইতি মুনীনাং ধাঁবণা! মতম্। এযু বিশেষাঃ প্রায়- 
শ্চিন্তবিবেকাদাবিন্সন্ধেষাঁঃ ॥৩৪॥ 

নুবর্দেতি । স্তন, দেবন্বহবণম্, বিপ্রন্থং বস্বহবণঞ্চ ইতি ্রয়দপি পাঁতকং প্রাগুজপাতকতুল্যম্। 
মগ্তপানাৎ অগম্যগমনাৎ ব্রহ্মহত্যাদিন!পতিতৈঃ সংগ্রযোগাৎ সংসর্গাৎ ব্রাঞ্মণীযোনিতো ব্রাহ্মণীগমনাচ্চ 

বিহবন্ আননদমন্তরভবন্, অচিবেণ পতিতে! ভবতি ॥৩৫-_৩৬॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 
শৃষ্িতি সাদধার্ঘ: ॥২৮| বিহ্রন্ কবোতীতি সন্ন্ধঃ ॥২৯__-৩৩॥ অনির্দেশ্তানি বুদ্ধিপূর্ববকাণি চেদ্ত 
প্রাযশ্চি নাস্তীতর্ঃ, কিং তর্হি মবণীন্তমেৰ প্রায়শ্চিতমিতি ধাঁবণ! নিশয়ঃ1৩৪-_৩৫] ত্রার্ষণী- 
যোনিত: অত্রাঙ্মণো। বরা্মণীণমনাদিত্যর্থ; (৩৬ বার্গনাদিত্রয়েণ সন্চঃ পততি, ন তু যানাদিনা তেন 
শিস পা পি 

পপ শপ পপ 

সপ পি পপি শি সি টি পি লস পপ পি 

গো! ও ব্রাহ্মণেৰ হিতেব জন্য, বর্ণসঙ্কব সম্ভাবনা স্থলে এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত 
বৈশ্য অস্ত্র ধাবণ কবিবেন॥৩৩। 

সুরাঁপান, ত্রহ্মহত্যা ও গুকভাঁধ্যা গমন--এই তিনটা পাঁপকে মুনিরা অনির্ববচনীয় 
(মহাপাপ) বলিয়া মনে কবেন এবং জ্ঞানত এই তিনটা পাপ করিলে, প্রত্যেকটাতেই 

মবণাস্ত প্রায়শ্চিত্ত হইবে, ইহা! মুনিগপেব মত 17৩৪] 
্্ণহবণ, দেবদ্রব্যহবণ ও ত্রন্মস্বহবণ--এই তিনটাও পূর্ব্বোক্ত পাতকের তুল্য 

পাতক। মহাবাজ ! আমৌদেব জন্য মগ্পান, অগম্যাগমন, পতিতেব সংসর্গ ও 

ব্রাহ্মণীগমন করিয়া মানুষ শীত্রই পতিত হয় ॥৩৫--৩৬| 
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এতাণি হিত্বাতোহম্তানি নির্দেশ্টানীতি ভারত !। 
নির্দেশ্যানেন বিধিনা কালেনাব্যসনী ভবেৎ [৩৮1 
অনং বীর্ধ্ং গ্রহীতব্যং প্রেতকর্মণ্যপাঁতিতে। 

যু স্বেতেষু পূর্ব্যু ন কুববাঁত বিচারণম্ ॥৩৯। 

তাঁরতকৌমুদী 
সং্বসবেণেতি। যাঁজনাৎ কুত্রদেবপূজাদিকবণাঁৎ, কাব্যাদীনামধ্যাপনাঁৎ, যৌনাৎ কুলটা- 

গমনাচ্চ, আচবন্ সংস্জন্, সংবৎসবেণ পতিতে। ভবতি। কিন্তু যানং সহগমনম্, আঁসনং সহোপ- 

বেশনম্্, অশনম্ একপংক্তৌ ভোছনঞ্চ তন্মাৎ আচবন্ সংস্জন্, সংবৎসবেণ ন পততি কিন্ত 
ততো! দীর্ঘকালেন, এবাং লঘুতবসংসর্গরূপত্থাৎ ॥৩৭ 

এতানীতি। এতাঁনি হুবাপানাদীনি পাঁতকানি হিত্বা অত এভ্যঃ অষ্ঠানি শৃদ্রান্নভোজনাঁদীনি, 
নির্দেশ্তানি নির্দে্প্রায়শ্চিতকানি ভবস্তি। অতএব অনেন শাগ্নোক্তেন বিধিন নির্দিশ্ত প্রাশ্চিতং 
কৃত্বা, কালেন অব্যসনী ততৎকার্য্েঘনাঁষক্তো৷ ভবেৎ।৩৮॥ 

অন্মমিতি। এতে পূর্বেষু ূর্ববোভ্রেযু তরিষু ্রগতত্যা-নুবাপান-গুরুতপ্পগ্রমনপাপেধুঃ তাদৃশ- 
গাঁপিনো মরণে প্রেতবম্মণি দাহাঁদৌ অপাঁতিতে অবিহিতেহপি, তৎ পুত্রাদীনামন্ং বীর্ধ্ংং ধনঞচ 
গ্রহীতব্যমূ, তত্র চ কোথগি কিমপি বিচারণং ন কুর্র্বাত পিতুঃ পতিতত্বেখপি পুত্রাদীনাঁমপতিত- 
ত্বাঁৎ 1৩৯ 

ভারতভাবদীপঃ 
তু বর্ষেণ পতততীত্যর্থঃ। যৌনং বিবাহীদিন] সম্বন্ধ: ॥৩৭॥ এতাঁনি পঞ্চম্হাঁপাপানি। অন্তাঁনি তু 
নির্দেশ্তানি সপ্রায়শ্চিভানি নির্দিস্ত বিশোধ্যাব্যস্নী পুনঃ পাপকচির্ন স্তাৎ ॥৩প| অন্গমিতি। পূর্নবষূ 
রিষু সবাপব্র্মগ্ডরুতল্পগেষ্ মৃতেষু প্রেতকর্মণ্পাতিতেহপি দাহাগ্ঘিকবণেংপ্যকনং বীধ্যং হিবণ/ধ 
গ্রহীতব ং তেষু মুতেন সপিগানামাশৌঠাভাবাতেযাঁং প্রেতকর্মানিষেধাচ্চেতি ভাঁবঃ1৩৯। অমাত্য- 

পতিতের যান, পতিতকে অধ্যয়ন ও পতিতা গমন কৰিযা এক বৎসবে পতিত 
হয়ঃ কিন্তু পতিতেব সহিত এক্কত্র গমন, উপবেশন ও একপংক্তিতে ভোজন কবিযা 

এক বৎমরে পতিত হয় না; পরস্ত তদপেক্ষা অধিক কালে পতিত হয় 1৩৭ 

ভবতনন্দন ! এই পাঁপগুলি ভিন্ন অন্যান্য পাপেব প্রায়শ্চিত্ত নির্দিষ্ট আছে; 

সতবাং শাস্ত্রেক্তবিধানে সেই সকল পাপে প্রায়শ্চিত্ত কবিযা কালাস্তবে আব 

তাহাতে আসক্ত হইবে ন। ॥৩৮। 

পূর্বোক্ত ব্রমত্য নুবাপান ও গুকভারধ্যা গমন--এই তিনট! পাঁপে সেই সেই 

পাগীব মৃত্যু হইলে, তাঁহাব দাহাদি প্রেতকাধ্য নিষিদ্ধ থাকিলেও তাহাদেব পুত্রাদিব 

নিকট হইতে অল্প ও ধন গ্রহণ কবিতে পাবিবে; তাহাতে কোন বিচাব কবিবে 

না ।৩৯॥ 



১৫২৮ মহাভারতে শাস্তি_ 

অমাত্যান্ বা! গুরূন্ বাঁপি জহাদ্বর্মেণ ধার্শিকঃ। 
প্রায়শ্চিতানি কৃুর্ঘযাচ্চ ন তৈরহ্ত্তি সংব্দিমৃ। 
অধন্মকারী ধন্মেণ তপসা হস্তি কিন্বিষমূ ॥৪০। 
ক্রবংস্তেন ইতি স্তেনং তাবৎ প্রাপ্সোতি কিন্বিষমূ। 
অন্তেনং স্তেন ইত্যুক্ত] দিগুণং পাপমাগুয়াৎ |৪১| 
ত্রিভাঁগং ব্রন্মহত্যায়াঃ কন্া প্রাপ্ধেতি ছুষ্যতী। 
যস্ত দূষয়িতা তন্তাঃ শেষং প্রােতি পাপ্যুনঃ 0৪২ 

্রাহ্মণানবপূর্য্যেহ স্পৃষ্ট] গুরুতরং ভবেৎ। 
বর্ষাণাং হি শতং তাত! প্রতিষ্ঠাং নাঁধিগচ্ছতি ॥৪৩| 

ভারতকৌমুদী 
অমাত্যানিতি। ধার্মিকে। জনঃ, ধরণ স্থায়েন, পতিতান্ অমাত্যান্ গুরন্ বাপি, জা 

তজেৎ। যেন হি তে প্রার়শ্চি্ানি অহ্তি কর্ং যোগ্যা। ভবস্তিঃ তেন তৈ: সহ, সংবিদং ব্যবহীবদ্ 

ন কুর্ধ্যাৎ ষট্পাদোহ্য়ং শ্লোকঃ ॥৪০ 
্রবস্নিতি। স্তেনং চৌবম্, িীর ভিরনুছাততোহন্মা তিনি পাপ. প্রা্গোতি 

তন্মনসি নিতবাং কষ্টদ্ানাঁৎ ॥৪১॥ 

ত্রিভাগমিতি। ভ্রিভাগং তৃতীয়ভাগম্। দৃষ্যতী বমণেন দৌষবতী সতী ৷ শেষং ভাগদযম্ 191 

্রাঙ্মণানিতি। অবগর্ধ্য আঘাতার্থং দ্মুহ্ম্য। প্গৃৰী উদ্ধমে” ইতন্ত প্রয়োগ: ৷ গুরুতব; 
পাঁপম্ ॥9৩| 

ভাব্তভাবদীপঃ 
দীন্ পতিতান্ জহাঁদেব খার্দিকত্ সহ সংবিদংন কুরধ্যাৎ যতন্তে প্রারশ্চিতানি নাহ্্ভীতি যোজন! । 
প্রাবশ্িত্াসথাু্বাণৈর্ন তৈবহস্তি সংবিদম্মিতি পাঠীন্তবে তু সুগমম্ ॥৪৭| ক্রবঙ্গিতি ৷ উপলক্ষণমিনং 
দৌধান্তবাণাদ 1৪১| ছুত্যলী অগ্রস্তাপি মৈথ,নমিচ্ত্তী 0৪২॥ শেষং ভাঁগনং অবর্থয গানরিা 

ধান্মিক লোক স্তায় অনুসাঁবে পতিত অমাত্য বা গুরুজনদিগকেও পবিত্যাগ 

কবিবেন। যে হেতু তাহাব। পাপ কবিয়। পতিত হইয়া প্রায়শ্চিন্ত কবিবাঁব যোগ্য 
থাঁকেন, সেই হেতু ভাহাঁদেব সহিত ধার্মিক লোক সামাজিক ব্যবহার কবিবেন না। 

টা ৮6 পাঁপক্ষয় করিয়া থাকে 18০1 
মানুষ চোবকে চৌব বলিয়া সেই চোবেব জমান পাগী হয়, আব অচোবকে চোব 

বলিয়া দ্বিগুণ পাঁপভাগী হইয়া থাকে 78১॥ 
কম্ত। কৌন পুকুষেব সহিত রমণ কবিয়া ব্রহ্মহত্য! পাঁপের তিন ভাগেব এক 

ভাগ পাঁপভাগিনী হয়ঃ আঁব যে পুকষ সেই কন্যাকে দুষিত কবে, তাহাব বরন্মহত্য 
পাপেব অবশিষ্ট ছুইভাগ হয় ॥৪২| 



পৰ্বণি ষষ্ট্যধিকশততমোহিধ্যায়ঃ। ১৫২৯ 

সহঅঞৈব বর্ষাণাং নিপাত্য নরকং বস্থে। 
তন্মাননৈবাবগূর্ধ্যেত নৈব জাতু নিপাতয়ে ॥88॥ 
শোণিতং যাবতঃ পাংশৃন্ সংগৃহীয়াদ্থিজক্ষতাৎ। 
তাবতীঃ স সম! রাজন! নরকে প্রতিপগ্ভাতে ॥৪৫॥ 

ভ্েণহাহবমধ্যে, তু গুপ্যতে শস্ত্রপাততঃ | 

আত্মানং জুছ্য়াদগ্ৌ৷ সমিদ্ধে তেন শুধ্যতে ॥৪৬| 

সুরাপো৷ বারুণীমুষ্তাং পাতা পাঁপাৎ প্রমুচ্যতে। 
তয়! স কায়ে দির্দগ্ধে মৃত্যুনা প্রেত্য শুধ্যতি ॥৪৭| 

ভাবতকৌমুদী 
সহম্রমিতি। নিপাত্য ব্রাঙ্দণোপবি দণ্ড, ব্যাক্ষিপ্য। অবগৃর্থেতশরান্ঘণন্তাধাতীয় দণডম্ উদ 

যচ্ছেৎ। জাতু কদাচিৎ 08৪] 

শোণিতমিতি। হে বাঁজন্। ছিজক্ষতাৎ আঘাতেন ব্রীক্ষণগাব্রক্ষতস্থানাৎ নির্গতং শোণিতং 
কর্তৃ, যাবত: পাংশুন্ ধূল্লী:, সংগৃহীয়াং সিঞ্চেৎ, তাঁবতীঃ সম! বৎসবান্, সআহহন্তা, নবকে প্রতি- 
পণ্যতে তিষ্ঠতি। "শঃ ঘুং বাঁহাম্পত্যাং দেবা বৈ অক্রন্” ইত্যাদি শ্রুতিমূলকমিদম্ ৪৫1 

ভ্রণহেতি । জ্রণহা গর্ভহত্যাকাবী, আহবস্ত যুদ্ধন্ত মধ্যে শস্বপাততঃ শস্ত্াধীতেন মবণাঁৎ শুধ্যতে | 
ইত কষত্রিষপক্ষে, অন্যপক্ষে ত্বাহ আত্মানমিতি। সমিদ্ধে প্রজনিতে 1৪৬ 

সুবাঁপ ইতি। বাঁকণীং মদদিবাম্। তয়! উষ্ণবাঁকণ্যা, কাষে দেহে, প্রেত্য পবলোকে ॥৪৭ 
ভাবতভাবদীপঃ 

বিনিন্দ্য স্ৃটদচন্্দিনাপনোগ্য, গুকতবং শেষাদপাধিকং পাঁতকং তন্ত ফণম্ ৪৩1 তাবৎ 

শ্বেকালপধ্যন্তং প্রতিষ্ঠাং নাধিগচ্ছতি প্রেতত্বান্গ মুচ্াতে ব্রন্মহতণায়ানৃতীয়াংখদযস্ত যাবান্ 
তোগগসতাঁবন্তং কালমিত্যর্থ; 1৪৪--9৫॥ আহবমধ্যে গোক্রার্ষণবক্ষার্থ, সংগ্রামে শঙ্ত্েণ হতশ্চে্রহা 

বস! মানুষ ত্রাক্মণকে আঘাত কবিবাব জন্ত দণ্ড উত্তোলন কবিয়। বাঁ ধাবণ 
কবিযা গুকতব পাঁগী হয। সে মানুষ শতবতসব পর্যন্ত প্রতিষ্ঠ! লাভ কবে না ॥৪৩। 

আব মানুষ ত্রাহ্মণেৰ উপবে দণ্ডাঘাত কবিষ| সহত্র বসব পর্যস্ত নবকে বাস 

কবে। অতএব কখনও ব্রাহ্মণেব উপবে দণ্ডোক্তোলন বা দণ্ডাঘাত করিবে ন1188॥ 

রাজা! আঘাত কবাধ ব্রা্মণেব গাত্রেব ক্ষত হইতে বক্ত নির্গত হইযা যতগুলি 

ধুলি ফিক্ত কবিবে, তত বসব সেই আঘাতকাবী নবকযন্ত্রণ। ভোগ কবিবে 18৫1 

ভ্রণহত্যাকাবী ক্ষত্রিয় যুদ্ধমধ্যে অন্ত্রাঘাতে নিহত হইয়া শুদ্ধ হয; আব ভ্রণ- 

হত্যাকাবী অন্ত জাতি প্রজলিত অগ্নিতে দেহ বিসর্জন কবিবে এবং তাহাতেই শুদ্ধি 
লীভ কবিবে ॥৪৬| 

(৪৭) * মৃত্যুং বা! প্রাপ্য শুধাতি-_ব্গ। 

৭১১ € 
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গুরুতললমধিষ্ঠায় দুরাত্মা পাঁপচেতনঃ। 
শম্মণৎ ভুলকতীমাপ্লি্ত সৃত্যুনা সৌহভিশুধ্যতি |8৮] 
অথব! শিশ্নর্ষণাবাদায়াঞ্জলিনা স্বর়মূ। 

নৈরধতীং দিশমাস্থায় নিপতেৎ স ত্বজিনগঃ [৪৯ 
্রাহ্মণার্থেহপি বা! প্রাণান্ সংত্যজেৎ তেনশুধ্যতি। 

অশ্বমেধেন বাীক্টা অথবা গোঁসবেন বা। 
অগ্নিষৌমেন বা সম্যগ্রিহ প্রেত্য চ পুজ্যতে |৫০] 

তথৈব দ্বাদশসমাঃ কপাঁলী ত্রহ্মহা ভবেৎ। 
ব্রহ্মচারী ভবেমিত্যং স্বকর্ম খ্যাপয়েন্মূনিঃ | 
এবং বা তপসা! যু ত্রন্মহা রা ভবেৎ ॥৫% 

_ ভাবতকৌদ্যী 
খুর্ধিতি। গুকৃতন্ং বিমাতিবম্, তখৈব প্রাবশ্চিবিবেকসিদ্ধান্তাৎ, অধিষাব আবহ । শূর্মা 

লৌহমরীং স্থীগ্রতিমাম্ ॥৪৮| 
উক্ত পাপ এব প্রারশ্চিন্ান্তবমাহ অথবেতি। শির্নবৃষণো চ্ছিন্গৌ লিঙ্ধাগুকোযৌ। অভিন্ন 

সবগামী সন 0৪৭ 

্রাহ্মণেতি। গোনবেন গোমেধবন্রেন। পুজ্যতে নিষ্পাপত্বাৎ। ফ্ট্পাদোত্বং শ্লোক: 1৫% 
তথেতি। ব্রক্বহা ব্রহ্ম হত্যাকাবী জন" ঘাঁদশ সম বংসবান্ কালী ভিম্বাপাত্ররূপেণ নিহত" 

ব্রাঙ্মঘকপালধাঁবী ভবেং। স্বকণ্ম তাঁং ব্র্ধহত্যাম্। সবনী ব্রিসন্ধান্ারী। বটপাঁদোহ্রং শ্রোকঃ 1৫2 
০ সপ শা পাশ 

থবাপায়ী উচ্চ নুবা পা পান কৰিয়। সেই পাপ হইতে মুত হয় অর্থাৎ নেই উহ 
ুবাদ্াবা! দেহ দগ্ধ হইলে যে মৃত্যু হয়, তাহাতে পবলোকে যাইয়া সে শুদ্ধি লাভ 
কবে ॥8৭॥ 

ছুবাত্ম! পাঁপকাবী বিমাতৃসংসর্গ কিয়া প্রজ্ঘলিত লৌহময়ী স্ত্রী প্রতিমা আলিঙ্গন 
করা মৃত্যু হইলে তাহাতে সে শুদ্ধি লাভ কবে 18৮ 

অথবা, সেই বিমাতৃগামী নিজেই নিজেব লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ ছেদন কবিয়া তাহা 
অঞ্চলিতে ধারণপু্্বক সবল ভাবে নৈর্খত কোণে ছুটির! বাইয়। পতিত হইলে শুদ্ধ 

হইবে 1৪৯ 

জ্থবা, ত্রাক্গণরন্ষার্থে প্রাঁণত্যাগ করিষা, অশ্বমেধ, গোমেধ কিংব। অগ্নিষ্টোম 

যজ্ঞ কবিয়া শুদ্ধ হয় এবং ইহলোকে ও পবলোকে গৌববের পাত্র হইয়া থাকে 1৫৭1 

(৪৮) * স্্াকাবাং প্রতিমাং লিঙগ_ বন্ধ । 

স্পেস 
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এবন্ত সমভিজ্ঞাতামাত্রেয়ীং ব৷ নিপাতয়েৎ। 
ছিগ্ুণ! ব্রহ্মহত্যা বৈ আত্রেয়ীনিধনে তবেৎ ॥৫২। 

সুরাপো! নিয়তাহারো ব্রহ্মচারী ক্ষিতীশয়ঃ। 
উর্ধা ত্রিভ্যোহপি বর্ষেভ্যো ঘজেতায়িষ্টুতা পরমূ। 
খষভৈকসহত্রং গা! দত শৌঁচমবাগু যা ৫ 
বৈশ্যং হতা তু বর্ষে দে খভৈকশতঞ্চ গাঃ। 
শৃড্র হত্বাবমেবৈকমৃষতঞ্চ শতঞ্চ গাঃ। 
শ্ববরাহখরান্ হত্বা শৌদ্রমেব ব্রতং চরেৎ |৫৪॥ 
মার্লারচাষমণ্ডকান্ কাকং ব্যালঞ্চ মুষিকমৃ। 

উক্ত? পশুসমে। দোষো রাজন্ ! গ্রাণিনিপাতনাৎ ॥৫৫| 
শপ ক শি পপি পদ | পপ | শী | পাপপিস্পপ শশা? স্পা শী শা 

ভাবতকৌমুদী 
এবগিতি। আঁত্রবীং গর্ভবতী স্্িষম। অর্থান্তবমপি প্রাশ্চি্তবিবেকাঁদৌ ভর্টব্াম্ ॥৫২| 
দুবাপানে প্রাধশ্িন্তে ক্গান্তবনাহ স্থবাঁপ ইতি। দ্গিত্যাং ভূমৌ শেত ইতি সঃ। ইগ্রত্য় 

আর্কঃ। অগ্নিষ্টতা তদাখ্যধজ্ঞন। খদভো! বৃষ একো যত্র তত্াদৃশং সহম্রম্ | হট্পাঁদোহ্রং 
শ্লোকঃ॥৫৩| 

বৈশ্তমিতি। গর দগ্ভাদিতি শেষঃ। শৌঁদ্রম্ উক্ত: শৃত্রসন্থন্ধি। এতচ্ যুগপৎ বছতবস্বাদি- 
হননে বোধ্যমূ। অধমপি ফটুপাঁদঃ শ্লোকঃ 1৫81 
__ মাল্ীবেতি। ব্াশং র্পং হ্ত্বা | স্থিতন্তেতি শেষ? 1৫৫ 

__ ্ ত্যাকাবী। লোক বাব বসব পর্য্যন্ত নিহত ত্রাহ্মণেৰ কপালবপ ভিক্ষাপান্র 

ধাঁবণ কবিষা ভিক্ষাব জন্য বেড়াইবে এবং মৌনী হইয়। নিজেব কর্ম প্রকাশ করিতে 
থ'কিষ। সর্ব ত্রন্মাচাবী হইবে। ব্রদ্মহত্যাকাবী এইবপ তপস্তাযুক্ত হইয়া ত্রিসন্ধা- 
স্নাধী হইবে ॥৫১| 

এবং যে লোক গর্ভবতী জানিয়াও স্ত্ীত্যা কবিবে-_তাহীব ব্রন্মহত্যার ছিগুণ 
পাঁপ হইবে ॥৫২॥ 

স্ববাপাষী সংযতাহাব হইয়া ব্রগ্মাচাবী থাকিয়া ভূতলে শয়ন করিবে ; এইভাবে- 

তিন বৎনব অতীত হইলে পব অগ্নি যজ্ঞ রা এবং একটী বুষের সহিত সহশ্র 

গোদান কবিষা শুদ্ধি লাভ কবিবে ॥৫৩1 

বৈশ্য বধ কবিষ! ছুই বৎসব ব্রত কবিবে এবং একশত গো ও একটা বৃষ দাঁন 
কবিবে। শূত্র বধ কবিহা৷ এক বসব ব্রত কবিবে, আর একশত গো ও একটা বৃষ 
দান কবিবে। আঁব 'একদ। বহুতব কুকুব, শুকব ওগর্দত বধ করিয়া এই শূল্র 
সম্বদ্ধী ব্রতই কবিবে ॥৫৪1 



১৫৩২ মহাভারতে শাস্তি 

প্রায়শ্চিতান্যথান্তানি প্রবন্ষ্যাম্যনুপূর্বশঃ | 

অল্পে বাপ্যথ শোচেত পৃথক্ সংবৎসরং চরেৎ ॥৫৬| 

ত্রীণি শ্রোত্রিয়ভার্যায়াং পরদারে চ ছে ন্মুতে। 
কালে চতুর্থে ভুঙ্গানো৷ ব্রহ্মচারী ব্রতী ভবেৎ ॥৫৭ 

স্থানাসনাভ্যাং বিহরেৎ ভ্রিরস্রোইভ্যুপয়মূপঃ। 
এবমেব নিরাকর্তা যশ্চামীনপবিধ্যতি ॥৫৮॥ 

ত্যজত্যকারণে যশ্চ পিতরং মাতরং গুরুমৃ। 

পৃতিতঃ স্যাঁৎ স কৌরব্য ! থা ধর্শেযু নিশচয়ঃ 
গ্রীসাচ্ছাদনমাত্রস্ত দগ্াদিতি নিদর্শনম্ |৫৯] 

ভাবতকৌমুদী 
প্রায় ইতি। অল্পে ক্ষুপ্রে প্রাণিনি মশকাঁদৌ হতে, শোঁচেত শোঁকমাত্রমেব তং গ্রাশ্ডিত- 

মিত্যর্থ:। পৃথক্ বহুহননে সংবংসবং ব্রতং চবেৎ ॥৫৬/ 

ত্রীণীতি। শ্রোত্রিযস্ত বেদবিদ্বা্মণন্ত ভাঁধ্যাযাং গমনে ভ্রীপি বর্ষাণি, সামান্য পবদীবে 

চ গমনে ঘে বর্ষে, চতুর্থে কালে একদিনোঁপবাসানন্তবং দ্বিতীবদিনে বাঁত্রৌ ৪৫৭ 

স্থানেতি। যশ্চ পুকৃষঃ, পবভার্যধা! সহ স্থানমবন্থিতিঃ আসনমুপবেশনঞ্চ তাঁভ্যাং বিহবেৎ, 

পুকষঃ অহ্বো] দিবসন্ত মধ্যে ব্রি: বাবত্রধমূ, অপে! জলম্, অস্াপধন্ পিবন্, তৎ পাঁপং নাঁশষেদিতি 

শেষঃ। যশ্চ পুকুষঃ, লিন হু সঃ, এবমেব পাঁপস্ত নিবাকর্তা নাশবিতা 

স্তাৎ ॥৫৮ 
সমস স্পা পা তা পা লা পাস ও চর 

রাজা! বিড়াল, চাঁষ ও কাকপক্ষী, ভে ভেক, সর্প ও মৃষিক--এই সকল প্রাণী বধ 

কবিলে, কুকুবপ্রভূতি বধ কবায় যে পাঁপ হয, সেই পাপই বলা হইয়াছে ॥৫৫॥ 

পূর্ববাহুক্রমে অন্তান্ত প্রাষশ্চিত্তেব কথাও বলিতেছি। ন্ষুত্র প্রাণী বধ কবিলে 
অনুতাপ মাত্র তাহাৰ প্রায়শ্চিত্ত, আব বহুতব ক্ষুদ্র প্রাণী বধ করিলে এক বৎসব ব্রত 

কবিবে ॥৫৬। 

বেদজ্ঞ ব্রাঙ্মাণেব ভার্যযা গমন কবিলে, তিন বসবে এবং অন্ পরভাষ্য! গমন 

কবিলে, ছুই বৎসর যাবৎ ব্রহ্মচাবী থাকিয়া চতুর্থকালে (অর্থাৎ একদিন উপবাস 
কবিয়। পবদিন রাত্রিতে) ভোজনবপ ব্রত কবিবে ॥৫৭॥ 

পবস্ত্রীব সহিত একত্র অবস্থান ও উপবেশন কবিলে, একদিন তিনবাব মাত্র 

জলপান কবিয়া থাকিবে, ইহাতেই সেই পাঁপ নষ্ট হইবে] আব যে অগ্নিতে 

আহুতি প্রদান কবিকে, সেও সে পাপ হইতে মুক্ত হইবে 1৫৮1 চ্যান 
(৮ ৫ বস্চা্দীন পরিশুধ্যতি__বঙ্দ। 98 
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ভার্যায়াং ব্যভিচারিণ্যাং নিরুদ্ধায়াং বিশেষতঃ | 
ধৎ পুংনঃ পরদারেযু তদেনাং চারয়েদ্ব্রতমূ ॥৬০॥ 

শ্রেয়াংসং শয়নে হিত্ব! ধান্াং পাঁপং নিষচ্ছতি 

শ্বভিস্তীমর্দয়েদ্রাজ! সংস্থানে বছুবিস্তরে ॥৬১॥ 
পুমাংসমুন্নয়েৎ প্রীজ্ঞঃ শবনে তপ্ত আয়সে। 

অপ্যাদদীত দাঁরূণি তত্র দহেত পাপকৃৎ |৬২॥ 

ভাবতকৌমুদী 
তাঙ্জতীতি। অকাঁবণে ভাব্যকাবণাভাবে। মাত্রপদেন পৈতৃকাংশদাননিবৃতি/ “অনংশে 

ক্লীবগতিতৌ” ইতি দাধভাগবচনাঁৎ। ঘট পাদোহয়ং শ্লোক ৫৯ 
ভা্ধ্াবাঁমিতি। * নিকদ্ধাযাম্ অন্থত্র গমনতো নিবর্তিতাঁষাং কৃতাঁষাং সত্যাম্ 7৬০ 

শ্রেধাংসমিতি। যা নাবী, শধনে শব্যাযাম্, শ্রেরাংসং পতিং হিত্বা, অন্য পাঁপমুগপতিষ্ 

নিয়চ্ছতি নিষমেন গৃহাতি ; বাজ! বহুবিস্তবে সংস্থানে প্রদেশে খভিঃ বুক্ধ:বৈঃ, তাং নাবীদ্: 
আর্দাযেং ভক্ষণেন নিগীডবেৎ ॥৬১| 

পুমাংসদিতি। গ্রা্জো! বাজ, তণ্ডে অগ্রিনা গ্রজলিতে, আঁধসে লৌহমযে, শবানে শধ্যাযাম্, 

দাঁদণি কাঠামি, আদদীত স্থাপরেৎ + তত্র চ পুমাংসং ব্াভিচাবিণং পুকষম্, উন্নাবৎ উত্বোলয়েৎ। 

সচ পাপককৎ দহেত। এতদেব চ তত প্রাবশ্চিমিতি ভাবঃ1৬২) 

ভাবতভাব্দীপঃ 

শুধাতে।৪৬-_৪৮| জ্্যাকাঁবাং প্রতিমাং সন্তপ্বামিতি শেষ; | দিগগ্যালিঙ্্য 18৯--৫৩। সবনী 

বরিষবরনাধী, আত্রেরীং গ্রাঞগ্ভাং স্বিম্॥৫৪-৫৯ অল পাপেংবদধিপর্ঘৃতে কীটিবধাদৌ 

শৌচেত পশ্চানাপংকু্াৎ তাবতৈব তব শুদ্ধিবিতি ভাব, অন্তর তু গোবধাৎ পৃথগেকৈকন্তোপ- 

পাঁিবন্ত প্রায়শচিত সংবংপবং চবেৎ 1৬*--৬১| পূর্বরশৌকোজং নিবাকর্তৃপদং ব্যাচে 

কৌববনন্দন | যে লোক বিনাকাবণে পিতা, মাতা ও গুককে পবিত্যাগ কবে, 

সে লৌক পতিত হয ; ইহাই ধর্েব নিশ্চয| তাহাকে কেবল অন ও বস্ত্র দান 

কবিবে; কিন্তু পৈতৃক অংশ নহে; ইহাই শান্ত্েব নিদর্শন ॥৫৯| 

ভার্্য। ব্যভিচাবদী হইলে তাঁহাকে বিশেষভাবে অবকদ্ধ কবিবে। তাহাব পৰ 

পবদাবগমনে পুকষেব যে প্রাযশ্চি্ হয, উহাকে সেই প্রবশ্চিত্ত কবাইবে॥৬০ 

যেস্ত্রী পতিকে ত্যাগ কবি! অন্ত পাপিষ্ঠ পুকষকে আপন শধ্যাঁধ আঁনযন কবে, 

বাজ! অতিবিস্তৃত স্থানে (বছলোকেব মধ্যে) তাহাকে কুকুব দিয়া খাওয়াইবেন 1৬১1 

আৰ বাঁজা প্রহলিত লৌহময শয্যাঁৰ উপবে শুদ্ধ কাঁষ্ঠ বাখিবেন, তাঁহাব 

উপবে ব্যভিচাবী পুকষকে ভুলিয়া দিবেন; তাহাতে সেই পাপকাবী পুকষ দগ্ধ 

হইবে ৬২ 



£ 

এষ দণ্ড মহারাজ ! স্ত্রীণাং ভর্ভৃতিক্রমাঁৎ। 
সংবৎসরাভিশস্তস্ত ছুফন্ত দ্িগ্তণো ভবেৎ [৬৩] 
ছে তন্ত ত্রীণি বর্ষাণি চত্বারি সহসেবিনি। 
কুচরঃ পঞ্চবর্যাণি চরেকৈক্ষ্যং মুনিব্রতঃ |৬৪| 

পরিবিভিঃ পরিবেতা বা চৈব পরিবিগ্যতে | 
শাঁণিগ্রাহস্তধর্মেণ সর্বে তে পতিতাঃ ত্মু তাঁঃ |৬৫। 

চরেষুঃ সর্ব এবৈতে বীরহা! যদ্ত্রতং চরেৎ। 
চান্দ্রায়ণং চরেন্নাসং কৃচ্ছং বা! পাপশুদ্ধয়ে ॥৬৬| 

ভাবতকৌমুদী 
এষ ইতি। অকিক্রমাঁৎ ব্যভিচাঁবাঁ। সংবংসবমূ অভিণন্তস্ত অতিক্রান্তন্ত দিগুণ দে 

ভবে 5৩ 

দ্বেইতি। দ্ধে বর্ষে, ভ্রীণি চত্াঁবি চ বর্ষাণি, পঞ্চ বর্ধাণি চ, তন্ত পতিতন্ত, সহসেবিনি সংসর্গ- 
কাবিণি জনে ইদং প্রাশ্চিতমিতি শেষঃ| কিং তদিত্যাই__কুচব ইতি। কৌ পৃথিব্যাং চবতীতি 
কুচবঃ “গোত্রা। কুঃ পৃথিবী পৃথ্ী” ইত্যমবঃ, মুনিব্রণতা ব্রহ্ষচাঁবী সন্ ভৈক্গ্যং চবেৎ ভিক্ষা- 
বৃ, কুর্ধ্যাং। এতচ্চ ছষোর্র্ষবোর্থে ৭ মাঁসাবিত্যাদিবপেণোহনীষম্ ॥১৪ 

পবীতি। অত্র সর্ধত্র পবিণৰো! বঙ্ছনার্ঘে। “জ্যোষ্ঠেইনির্থিষ্টে কনীয়ান্ নির্ধিশন্ পবিবেত! 
'ভবতি, পবিবিনে! জ্যো্টঃ, পবিবেদনীব। কন্তা, পবিদাঁরী দাতা, পবিকর্তা বাজকন্তে সর্ব পতিতা" 

ইত্যু্বাহতনবধৃতস্থৃত্যঙগসাবেণেষং ব্যাখ্যা। বথ। পবিবিদ্তত ইতি পবিবিত্তির্যেষ্ঃ, অবধর্শোীন্যাবেন 
পাগিগ্রাহঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতা পবিবেত্ী, বা! কন্যা চ পবিবিদ্বতে সা! পবিবেদনীষা, তে চ সর্বব এব 
গতিতাঃ স্থৃতাঁং। তথ] চ জ্যেঠে ভ্রাতবি অৰুতবিবাহে অধতাঁগিহোত্রে চ কনিষঠভ্রাতা যদি বিবহেৎ 

অগ্নিহোন্রঞ্ গুীযাৎ, তদী স পবিবেতী, জো: পবিষিষনঃ কণ্ঠ! পবিবেরনীযাতিহীবতে 1৯৫ 

মহাবাজ! নাবী ভর্ভীকে অতিক্রম কবিয়। পবগুকবসংসর্গ করিলে তাহাবও 
এইবপই দণ্ড হইবে। এক বৎসবেব মধ্যে এই প্রায়শ্চিত্ত না কবিলে সেই ছুষ্টেব 
ছিগুণ প্রায়শ্চিত্ব হইবে 1৬৩ 

যে লোঁক ছুই, তিন, চাব বাঁ পাঁচ বুৎমবৰ সেই পতিতেব সংসর্গ কবে, সে লোক 

মুনিব শ্যায় ব্রম্মচাবী থাকিয়া ভূতলে পর্য্যটন কবতঃ ছুই, তিন, চাঁৰ ও পঁচি মাস 
ভিক্ষালব্ধ অন্নমাত্র ভোজন কবিবে ॥৬৪॥ 

জ্যেষ্ঠ ভাতা বিবাহ কৰে নাই, এমন স্থলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদি ন্যাঁয়েব অনুসবণ 
ন! কবিঘা বিবাহ কবে, তাহা হইলে সেই জ্ঞেষ্ঠকে পবিবিত্তি ব! পবিবিন্ন বলে, 

কনিষ্ঠকে পবিবেত্তা বলিষ। থাকে এবং কন্ঠাকে পবিবেদনীয়া নামে অভিহিত কবে। 

আব উহাবা সকলেই পতিত হয় ॥৬৫1 



পর্বণি যষ্ট্ধিকশততমৌহ্ধ্যাফ। ১৫৩৫ 

পরিবেন্তা প্রাচ্ছেত পবিবিল্নায় তাং ত্্ ষামূ। 
জ্যেষ্ঠেন ত্বত্যনুজ্ঞাতো যবীযানপ্যন্তবম | 
এবঞচ মোক্ষমাপ্পোতি তৌ৷ চ সা চৈব ধর্মমত? ॥৬৭| 
অমানুষীযু গৌবর্জমূ অনাবৃষ্ি্ দৃযযৃতি। 
অধিষ্ঠাতাবমন্তাবং পশৃনাং পুকষং বিছুঃ ॥৬৮| 
পরিধাযোদ্ধবালন্ত পাত্রমাদায় মৃগ্য়মূ। 
চরেৎ সপ্ত ৃহামিত্যং স্বকর্ম পরিকীর্তয়ন্ ॥৬৯| 

ভাব্তকৌমুদী 

চবেহুবিতি ৷ বীবহা৷ যুন্ধং বিন] ক্ষত্রিযহন্তা। মাসং ব্যাপ্য বৃক্ষ প্রাজাপতাস্। এতে 
প্রাশচিন্ততেদশ্চ জ্যেষ্টকনিঠবোগু ণবদগ্ুণাবতে ব্যবস্থেয়াঃ 0৬৬। 

পবীতি। উক্তস্থনে পবিবেতা কণিষ্ভ্রাতা৷ পবিবিভ্তষে জ্যে্টাষ ভ্রাত্রে তাং পবিণীতা স্ত্রিষং 
বাং প্রষচ্ছেত মযাতেন দগ্তাৎ জ্যেষ্ঠন তু পুনগ্রহণীধাভ্যন্জাতে। যবীষান্ কনিষ্ঠ: অনন্তবং তাং 
গৃহীয়াং। সা কন্তা। এষা ব্যবস্থা চ দেশীস্তবীয়া, বাস্তবিকং প্রারশ্চিতাঁদিকন্থ প্রাবশ্চিত্ত- 

বিবেকাদীবমসান্ধযূম। ষটুপাঁদৌহয়ং শোক; 1৬৭ 
অমান্সবীঘিতি। গোঁবর্জম্ অমাম্যীযু পশুজাতিযু, আবৃষ্টঃ প্রীপবর্ষণম্ অনাবৃষ্টিঃ প্রাণহিংস। 

নদৃত্বতি। তত্র হেতুমাহ অধীতি। পুকষং মানব, পশূনাম্, অধিষ্ঠীতাবম্ আবোচাবম্, 
অন্তাবং হিংসিতাবঞ্চ মুনযো৷ বিদঃ ॥৬৮| 

পবীতি। উর্দবাঁলম্ উন্নতবোমকং পণুচম্ব। ইনন্ত সাঁধাবণপাপপ্রাষশ্চিভম্ ॥৬৯ 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
ত্জতীতি।৬১/ গ্রাসেতি সার্দঃ ॥৬৩| শ্রেষাংসং ত্রা্মণং স্বপতিং হিত্বা যা পাপ, স্ববরণান্ীচবর্ণং 

প্রতি শবনং শয্যাঁং নিগচ্ছতি তন্ত। দণ্ড; শ্বভিবিতি ।৬৪__৬৫॥ অভিশ্তন্ত প্রাধশ্চিন্তং সগ্থো- 

ইবুর্বরতঃ ॥৬৬॥ তন্ত পতিতন্ত সহসেবিনি সংসর্গিণি প্রাঘশ্চিতস্ক । কুচবঃ পৃথিবী: পর্ধযটটন্ ॥১৭__৬৯ 

ক্ষত্রিযহত্যায় যে প্রাষশ্চিন্ত বিহিত আছে, ইহাবা সকলেই সেই প্রাযশ্চি্ত 

কবিবে, অথব। চান্দ্রাযণ কিংবা মাসব্যাপী প্রাজাপত্য ব্রত কবিবে ॥৬৬ 
পবিবেত্তা কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিজেব পবিশীত সেই স্ত্রীটা পুত্রবধূৰপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে 

সমর্পণ কবিবে , জোষ্ঠ ভ্রাত। আবাঁব সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেই তাহাকে গ্রহণ কবি- 
বাব আদেশ কবিবে। পবে কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবাব তাহাকে গ্রহণ কবিবে। এইবপ 
কৰিলে সেই ভ্রাতীব। ও সেই স্ত্রী স্তাষ-অনুসাঁবে পাঁপ হইতে যুক্ত হইবে ৬৭ 

গো ভিন্ন অন্তান্ধ পশুব হিংনা কব, দৌধাবহ নহে। কাবণ, মুনিব। অবগত 

আছেন যে, মানুষ পশুব উপবে আঁবোহণ কবে এবং তাহাব মাংস ভঙ্গ কবিধ। 

থাকে ॥৬৮॥ 
19 



১৫৩৬ মহাভারতে শস্তি- 

তন্ৈৰ লদ্ধভোজী স্তাৎ দ্বাদশাহাৎ স গুধ্যতি। 
চরেৎ সংবৎসরধ্ধপি তদ্ব তং যেন কৃত্ততি ॥৭০] 

তবেত, মানুষেষেবং প্রায়শ্চিভমন্ুভমমূ। 

দানং বা দাঁনশক্তেঘু সর্বমেতৎ প্রকল্পয়েৎ ॥৭১। 
£ অনাস্তিকেষু গৌমাত্রং দানমেকং প্রচক্ষতে। 

শ্ববরাহমনুষ্যাণাং কুকুটম্ত খরস্য চ ॥৭২॥ 
মাংসং মূত্রং পুরীষং ব৷ প্রাশ্ঠ সংস্কারমর্হাতি। 
ত্রান্মণন্ত সুরাপন্ত গন্ধমাদায় সোমপঃ ॥৭৩॥ 

অপন্্যহং পিবেছুষগ স্ত্যহমুষ্তং পয়ঃ পিবেং। 

ত্র্যহমুষ্ পয়ঃ গীত্বা বাযুভক্ষো ভবেজ্যহ্মূ ॥৭8॥ (বিশৈষকম্) 
ভারতকৌমুদী 

তত্রেতি। সংবসবং পাঁপাখিক্যে। কৃম্ততি পাপং নাশযতি ॥৭০1 

ভবেদ্দিতি। অসথত্ষং শ্রেষঠদানং দানাত্মবকম। এতৎ সর্ববং প্রীবশ্চি প্রকল্পষেৎ1৭১| 
অনেতি। অনীস্তিকেষু আস্তিকত্রাঙ্মণেষু। প্রান্ত ভূত! । অপো! জলম্। পয! দু্ধম্॥২-_-৪ 

ভাবতভাবদীপঃ 
পবিবেতী কনিষ্ঠঃ পবিবিভ্যে স্যেষ্ঠায ভারধ্যাং ্যাত্তেন গ্রযচ্ছেৎ। তাঁং স্বেনাতুক্তাং তবৈবেয, 
্ূষেতি মানপূর্বকং সমর্পযেৎ। তদ জ্েষ্ঠাজ্ঞাতো৷ ষবীয়াননন্তবং তাং স্বীকুরধ্যাৎ পািগ্রাহ্ণ 
শদোষে ক্ষমাপিতে ত্রযোর্ধপ পাপান্মচ্যস্ত ইতি সারদন্ৌকার্ধ; ॥৭৭ অমানুষীযু পশুজাতিযু 

পাগীমানুষ পশুর চর্ম পবিধান করিয়া সৃশ্নয় পাত্র লইয়া নিজেব কর্ম কীর্তন 

কবিতে থাকিয়া গ্রত্যহ ভিক্ষাব জন্য সাত ঘবে বিচব্ণ কবিবে ॥৬৯॥ 
সেই সাত ঘবে বে ভিক্ষা পাইবে, তাহাই ভোজন কবিবে ; এইভাবে বাব 

দিনেব পৰে সে শুদ্ধ হইবে। এইবপে এক বৎসর যাবৎ সেই ব্রত কবিতেও পাবে, 
যাহাতে সে শুদ্ধ হইবে ॥৭০| 

পাপী মনুত্যদেব এইবপ উৎকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইতে পাবে, অথবা দানসমর্থ 
মানুষেব পক্ষে দানাত্বক এই সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত কল্পন! কবা যাইতে পাবে ॥৭১৫ 

আস্তিক ত্রান্মণদিগকে কেবল গোদান কবাই একমাত্র প্রায়শ্চিত--ইহা মুনিবা 
বলিয়া থাকেন। দ্বিজাতি, কুকুব, শৃকর, মনু, কুকুট ও গন্দভেব মাংস, মূত্র ও বিষ্ঠা 
ভক্ষণ কবিয়। পুনবায় উপনয়ন সংস্কাববপ প্রায়শ্চিত্ত কবিবে। সৌমপায়ী ব্রাহ্মণ 
সুবাপাষী লোকেব মুখেব গন্ধ পাইয়া তিনদিন কেবল উষ্ণ জল, তিনদিন কেবল উ্ণ 
দুগ্ধ আবাঁব তিনদিন কেবল উষ্ণ ছুগ্ধ পান কবিয়া! পরে তিনদিন কেবল বাযু ভক্ষণ 
কবিবেন ॥৭২--৭৪॥ 



পর্বণি একযষ্ট্যধিকশততমোইধ্যায়ঃ ১৫৩৭ 

এবমেতৎ সমুদ্দিষং প্রায়্চিভং সনাতনমৃ। 
ব্রাহ্মণন্ত বিশেষেণ যদজ্ঞানেন সম্ভবেৎ ॥৭৫| 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্ষণি 

আপদার্থে প্রায়শ্চিতীয়ে ষষ্ট্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ |০| & 

আপ 0 

একঝষ্ট্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

কথাত্তরমথাসাদ্ খড়গযুদ্ধবিশারদঃ | 

নকুলঃ শরতল্লস্থমিদমাহ পিতামহম ॥১| 

ভাবতকৌমুদী 
এবমিতি। মমুদদি্টমুত্তমূ। যৎ পাঁপম্৭৫॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যাধ-তাঁবতীচারধ্-প্রীহবিদাসসিদধান্তবাদীশভ্টচার্ধ্যবিবচিতাযাঁং মহাঁভাঁবত- 
টাকায়াং ভাবতকে'মুদীসমাধ্যাযাং শান্তিপর্বণি বষ্ট্যধিকশততমোধ্ধ্যায়ঃ ॥০ 

শা ৩৫ 

কথেতি। কথার! মন্তবমবকাঁশম্। শবতগ্রস্থং শবশব্যাস্থিতম্ |১| 

ভারতভাবদীপঃ 
অনাবৃষটিরন্্ীবনং হিংসেত্যর্থঃ। বৃশ্চতেশ্ছিদিকপ্র্ণ ইদং রূপম্। অনারধিবিতি পাঠেংপি ম 
এবার্ঘঃ॥৭১| উর্ধবাঁলং চমবীপুজ্ছং পবিধাব বন্গেবতবন্ ব্রার্থণ এবৈতত্রাশ্চিভ কুখ্যাৎ ॥৭২| 
ততৈব মত্ত গৃহেষু যেন পবিধাঁনন হেতুভূতেনোর্ধবানং বঃ কম্ততি ছিনত্তি সউভ্তৎ ব্রতং সংবৎসবং 
চবেৎ।৭৩--৭৪]| অনান্তিকেধাস্তিকেযু ॥৭৫| 

ইতি শান্তিপর্বণি আপন্বর্খে নৈনকঠীয়ে ভাব্তভাঁবনীপে ষষ্টাধিকশততমৌহধার£॥১৬০ 

যুধিতিব! ব্রাক্গণ অজ্ঞানে যে পাপ কবেন, তাহাব এই সনাতন প্রায়শ্চিত্তেব 
কথ৷ বলিলাম ॥৭৫1 

বৈশম্পায়ন বলিলেন*-তদনস্তব অসিযুদ্ধবিশাবদ নকুল কথা অবদব পাইয়! 
শবশয্যাস্থিত ভীগ্বকে এই কথা বলিলেন 1১ 
সপ পল পপ পা পপ 

* "* পরষ্যবিকশততমোহধ্যায়ঃ- বঙ্গ বর্ধ নি। 
১৯৩ 



১৫৩৮ মহাভারতে শান্তি- 

নকুল উবাচ 
ধনুঃ প্রহরণং শ্রেষ্ঠমতীবাত্র পিতাঁমহ !। 
মতস্ত ময় ধর্মজ্ঞ ! খড়গ এব সুসংশিতঃ [খ| 
বিশীর্ণে কার্মুকে রাজন্! প্রক্ষীণেষু চ বাঁজিঘু। 
খড়েগন শক্যতে যুদ্ধে সাধ্বাত্মা পরিরক্ষিতুম্ ॥৩| 

শ্রাসন্ধরাংশ্চৈব গদাশভিধরাংস্তুথা । 
একঃ খড়গধরো বীরঃ সমর্থ প্রতিবাধিতুম্ ॥8| 
এতন্মে সংশয়শ্চৈৰ কৌতুহলমতীব চ। 
কিংস্বিৎ প্রহরণং শরেষ্ঠং সর্বযুদ্ধেবু পাথিব !॥৫| 
কথঞ্চোৎপাদিতঃ খড়গঃ কম্মৈ চার্থায় কেন চ। 
পুর্ববাচার্য্যঞ্চ খড়গন্ত প্রত্রহি ত্বং পিতামহ ! 1৬ 

তি, ও ভি 

ধন্ুবিতি | প্রত্বিরতে অনেনেতি প্রহবণম্। নুসংশিতঃ প্রশত্ততমঃ [২1 

বিশীর্ণ ইতি। বিশীর্ে ভগ্নে চ্ছিন্ে বা। সাধু সম্মকৃ॥৩া 
খজান্ত প্রাধান্তমাহ শরেতি। শবাসনধবান্ ধঙ্র্ধবাঁন্ ॥91 

এতর্দিতি। এতদিত্যস্ত কে তৃহলবিশেষণতবা বলীবত্ম্। হে পাধিব ক্ষতরিয়শেষঠ! 1] 
কথমিতি। কখং কেন প্রকাবেণ। অর্থায় প্রযোজনাঁধ, কেন কর্তী। পূর্ববাচাধ্ং প্রথম- 

শিক্ষকম্ ॥৬ 

নকুল কহিলেন-_ধর্্জ্ঞ পিতামহ ! এই জগতে ধনুই অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ প্রহরণ (ইহা 
বহু লোকের মত)। কিন্ত আমীব মত এই যে, তরবারিই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহরণ 1১1 

কাবণ, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! ধনু ভগ্ন বা ছিন্ন হইলে এবং অশ্ব বিনাশ পাইলে, 
তরবারিদাবাই যুদ্ধে সম্যকৃৰপে আত্মবক্ষ। করিতে পাঁঘ। যায়॥৩! 

আর একমাত্র তরবারিধারী বীব বহুতব ধনুদ্ধীব, গদাধারী ও শক্তিধারী বীবকে 
বাঁধা দিতে সমর্থ হইয়। থাকেন ॥81 

তরিযত্রেষ্ঠ! ইহাই আমাৰ সন্দেহ ও অত্যন্ত কৌতৃহল যে, সমস্ত যুদ্ধে কোন্ 
প্রহরণ শ্রেষ্ঠ 7৫1 

পিতামহ! কোন্ব্যক্তি কি প্রকারে কোন্ প্রয়োজনে প্রথম তরবাঁবি উৎপাদন 
কবিয়াছিলেন? এবং তরবারিব প্রথম শিক্ষাদাতাই বা কে? ইহা আপনি 
ব্লুন' 1৬1 

(২). মনন্ত মম ধর্ম !-_বঙ্গ, বতত্ত মন ধর 1 বর্গ। 
(৫) অত্র মে সংশয়শ্চৈব--বন্গ | 

সপ শা শি শর্ট পপ শত পরশ পলক 
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বৈশম্পায়ন উবাচ। 
তত্ত তদ্বচনং শ্রন্তা মানরীপুত্রস্ত ধীমতঃ। 
স তু কৌশলসংযুজং সুষ্ষমচিত্রার্থদন্মতম্ |৭| 
ততস্তন্যোতিরং বাক্যং স্বরবর্ণোপপাঁদিতমৃ। 
শিক্ষয়া চোপপন্নায় দ্রোণশিম্তায় ভারত 11] 

উবাচ স তু ধর্মজ্ঞো ধনুর্বেদস্ত পারগঃ | 
শরতল্পগতে৷ ভীঘে! নকুলায় মহাত্মনে |৯| (বিশেষকমূ) 

ভীক্ম উবাচ। 
তত্ব শূণু্ মাড্রেয় ! যদেতৎ পরিপৃচ্ছসি। 
প্রবোধিতোইস্মি ভবতা ধাতুমানিব পর্বতঃ ॥১৭| 
সলিলৈকার্ণবং তাঁত! পুরা সর্বমভূদিদমূ। 
নিশ্রকম্পমনীকাশমনির্দেশ্টমহীতলমূ ॥১১| 
তমসার্তমস্পর্শমতিগস্ভীরদর্শনমৃ। 
নিঃশবপ্াপ্রমেয়ঞ্চ তত্র জজ্ঞে পিতাঁমহঃ |১২॥ (ুগ্কম) 

ভাবতকৌমুদী 
তন্তেতি। কৌশলসংুক্তং বিন্যাসনৈপুপ্যা্িতস্, হু্ষেণ চিত্রেন চ অর্থন হেতুনা সম্মতং 

লোকপ্রিষমূ। স্ববেণ গম্ভীবকষ্ঠধনিন] বর্ণৈরিশিষ্টাক্ষবৈশ্চ উপপাদিতমূ। শবতগ্নগতো বাণ- 

শধ্যাস্থিত; ॥৭--৯| 
তত্বমিতি। ধাতুমান্ গৈবিকথাতুযুক্তঃ আত্মনো! বক্তসিক্ততঘা সাদৃস্তোপপত্তিঃ ॥১৭ 

ভাবতভাবদীপঃ 
কথান্তবমিতি। কথান্তবমাঁপদন্মাণাং সাঙ্গানাং সমাপ্তত্বাং কথায়! অবদাঁনমাসাণ্ঠ প্রাপ্য ॥১/ 

মম তু মনঃ খড়েস্তি, যতঃ সুসংশিতঃ সম্যগ বিনীত আত্মা খজৌন পবিবক্ষিতুং শকাতে ইতি 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--ভবনন্দন জনমেজয় | বুদ্ধিমান সেই নকুলেব সেই কথ! 
শুনিযা, ধর্মজ্ঞ ধনুর্ব্বদপাবদর্শী ও শবশব্যাস্থিত ভীন্ম অস্ত্রে সুশিক্ষিত ভ্রোণশি্য 
মহাত্মা নকুলকে এই সকল বলিষাছিলেন ; এই বাক্যে বিশ্তাসনৈপুণ্য এবং সুক্ষ 
নি আব গম্ভীব কধ্বনি ও বিশিষ্ট অক্ষবসমূহ প্রকাশ পাইতে- 
ল ॥৭---১৯] 

ভীম্ম বলিলেন--“ান্রীনন্দন ! তুমি এই যাহা জিজ্ঞাসা কৰিলে, তাহা শ্রবণ 
কব। গৈবিকধাতুযুক্ত পর্ব্বতেব ন্যায় আমি বক্ত মিক্ত অবস্থায পড়িয়া রহিয়াছি, 
এমন সমযে তুমি আমাকে সতর্ক কবিষা দিযাছ ॥১০। 

২ ৬০৬০ ৬ ৯৪ 



১৫৪০ মহাভারতে শীস্তি-_ 

সোহস্জদ্বাতমগ্নিঞ্চ ভাক্করধ্চাপি বীর্য্যবান্। 
আকাশমস্থজচ্চোর্ধমধো ভূমিঞ্চ নৈধতীম্ ॥১৩। 

সচন্দ্রতারঞ্চ নক্ষত্রাণি গ্রহাংস্তথা। 

সংবৎসরানৃতুন্মাসাঁন্ পক্ষান্থ লবান্ ক্ষণান্ ॥১৪| (যুগ্মকম্) 

ততঃ শরীরং লোকস্থং স্থাপয়িত্ব। পিতামহ ৷ 

জনয়ামাস ভগবান্ পুত্রান্ুতমতেজসঃ |১৫| 

ম্রীচিম্ৃবিম্রিঞ্চ পুলস্তযং পুলহং ত্রতুমূ। 

বশিষ্ঠার্গিরসৌ চোভৌ কুন্র্ প্রভুমীশ্বরম্ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্) 

ভাবতকৌমুদী 

সলিলেতি। হে তাত! বৎস! নকুল! পুবা সাষ্টেঃ পূর্ববম্, ইদং সর্বং জগৎ, সলিশস্ 

জঙ্স্ত এক এবা্দব; সমুপ্রে। ফত্র তৎ নিপ্পুকম্পং বাষোঁবভাবাঁৎ কম্পনবহিতমূ, অনাকাশম্ 

অবকাশশৃন্বম, অবাক হীন তত কত পর 

কর্তুবভাবাৎ, অতিগসভীবদর্শনম্ অসীমাকাঁবম্, নিঃশবমূ! অপ্রামযম্ ইদন্তব| প্রমাতুমশব্যঞ্, অভ 

কানীৎ7১১--১২। 

সইভি। নৈর্ধ তাণাং বাক্ষসানামিয়মিতি নৈর্'তী তাঁং, ভূমিমূ। চক্রে তাবাঁভিশ্ঠ সহেতি 
তৎ। অত্র চন্্তাবাণাঁং ৃষ্টিবেব বিবক্ষিতেতি নাঁকাশবষ্টেঃ পুনকক্তিঃ | লবান্ সুক্মকাশ- 

বিশেষাঁন্ ॥১৩--১৪1 

তত ইতি লোকন্থং লৌকিকং শবীবম্, স্থাঁপরিত্বা৷ আত্মন; কৃত! ॥ প্রভূং তপঃপ্রভাব- 
শালিনম্: ঈশ্ববম্. অণিমাৈষথ্য্যবন্তদ্ ॥১৫--১৬ 

বস নকুল! পূর্ব্বকালে এই সমগ্র জগতটাই একমাত্র জলসমুদ্রময় ছিল 
তখন কম্পন ছিল না, আকাশ ছিলনা, ভূতলেব নিশি কর! যাইত না এবং শব ও 

স্পর্শ ছিল না, সমস্তই অন্ধকাবে আবৃত, অতিগতীব দর্শন ও অপ্রমেয়বপ ছিল 

তখন ব্রন্ষা জন্মগ্রহণ কবেন ॥১১--১২॥ 

তাহাব পব শক্তিশালী ব্রদ্ধা বাধু; অগ্নি, কূর্ধ্য, আকাশ, উদ্ধদিকৃ, অধোরদিক্, 
রাক্ষমগণেব বাসস্থানবপ ভূমি, চন্ত্র, তাবা, নক্ষত্র, গ্রহ সংবৎসব, খতু, মাস, পন্গ, 
লব ও ক্ষণ স্থ্টি কবিলেন ॥১৩--১৪॥ 

তদনস্তর ভগবান্ ব্রহ্ম লৌকিক শবীব ধাবণ কবিষ! মবীচি, অত্রি, পুলত্তা' 
পুলহ, ত্রতু, বৃশিষ্ঠ, অঙ্গিব! এবং প্রভাব ও পর্থর্যযশালী কড্রকে উত্ত্ম্তেজা পুত্র 
বপে সৃষ্টি কবিলেন ॥১৫--১৬| 



পর্বণি একযষ্ট্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৫৪১ 

প্রাচেতসম্ভথা দক্ষঃ কন্যাঃ যষ্তিমনত্রীজনৎ | 
তা বৈ ব্রহ্্যয়ঃ সর্বাঃ প্রজার্থ, প্রতিপেদিরে ॥১৭) 
তাভ্যো বিশ্বানি ভূতানি দেবাঁঃ পিতৃগণীস্তথা | 
ন্ধব্বাপ্দরসশ্চৈব রক্ষাংসি বিবিধানি চ |১৮॥ 
পতভ্রিমগমীনাশ্চ প্রবাঙ্গাশ্চ মহোরগাঁঃ। 
তথ৷ পক্ষিগণাঁঃ সর্বে জলক্ষিতিবিচারিণঃ ॥১৯ 

উদ্ভিদঃ দ্বেদজাশ্চৈব সাগুজাশ্চ জরায়ুজাঃ। 
জজ্ঞে তাঁত! জগৎ সর্ধবং তথা স্থাবরজঙ্গমম্ ॥২০॥ (বিশেষকমূ) 

ভূতসর্গমিমং কৃত্ব! সর্বলোকপিতামহঃ। 
শাশ্বতং ব্দ্পঠিতং ধর্ম্ং প্রযুযুজে ততঃ ॥২১| 
তম্মিন্ ধর্মে স্থিতা দেবাঁঃ সহাঁচীর্য্পুরোহিতাঃ। 
আদিত্য! বসবে রুদ্র সসাধ্যা মরদদখিনঃ ॥২২। 

ভূষত্রঙ্সিরসঃ সিদ্ধাঃ কশ্ঠাপশ্চ তপোধনঃ ৷ 
.. বশিষ্টগৌতমাধস্তান্তথা না নারদপর্বতৌ [২৩ 

সেতি। প্রাচেতো ব্র্দপুত্র: ৷ প্রজার্থং সন্তানার্ঘম্, প্রতিপেদিবে প্রাপুঃ ॥১৭ 
তাভ্য ইতি। তাভ্যো দক্ষকন্ঠাত্যঃ। পতত্রিণো বৃহৎ পক্ষিণশ্চ মৃগাঃ পশবন্চ মীনাশ্চ তে, 

প্রবঙ্গা বানবাঃ, উত্তিদস্তকলতার্চাঃ, ম্বেদন্জা! মশকাগ্াঃ, অগুজাঃ সর্পাদয়ঃ, জবাযুজ! ম্যযাদযশ্চ 
জজিবে 1১৮--২০॥ 

ভূতেতি। ভূতমর্গং প্রাণিস্থটিম্। শাশ্বতং সনাতনম্। প্রযুযুজে স্থাপয়ামাস, ততস্তেযু 
ভূতেঘু, ॥২১॥ রগ 

বন্ধাব পুত্র দক্ষ াট্টা কন্ঠ! উৎপাদন কবেন; ব্রর্ষিবা সন্তান উৎপাদন 
করিবার জন্য সেই সকল বন্যার পাঁণিগ্রহণ কবিযাছিলেন ॥১৭॥ 

বস! সেই সকল কন্তা হইতে সমস্ত প্রাণী; দেবগণ পিতৃগণ, গন্বরর্বগণ, 
অগ্রবাগণ, নানাবিধ রাক্ষস, পণ্ড, পক্ষী, মতস্তু, বানব, সর্প, জলস্থলচাবী সর্ববপ্রকাব 
পক্ষী, উদ্ভিদ্, ব্েদজ, অণ্ডজগ ও জবাযুজ প্রাণী সকল উংপন্ন হইযাছিল। এই ভাবে 
স্থাববজঙ্গমাত্মক সমগ্র জগৎ জন্মিষাছিল ॥১৮--২০॥ 

ব্রক্গা এই সকল প্রাণী স্থপ্টি কবিয়া তাহাদেব উপবে বেদোক্ত সনাতন ধর্ম 
স্থাপন কবিলেন 1২১ 

(১৯) জলস্থলবিচাবিণঃ-_ব্ধ ৷ 



১৫৪২ মহাভারতে শীন্তি- 

খষয়ো। বালখিল্যাশ্চ প্রভাসাঃ সিকতান্তথা ৷ 

ঘবৃতপাঁঃ সৌমবারব্যা বৈশ্বানরমরীচিপাঃ ॥২৪| 
আকৃষ্টাশ্চৈৰ হংসাশ্চ খষয়! বাগ্নিযোনয়ঃ | 

বানপ্রস্থাঃ পুষ্নয়শ্চ স্থিত! ব্রহ্ধানুশাঁসনে ॥২৫॥ কেলাপকম) 

দানবেন্দরাস্তৃতিক্রম্য তৎ পিতামহশাসনমূ। 

র্মস্তাপচয়ং চক্র; ক্রোধলোভসমন্থিতাঃ ॥২৬| 
হিরশ্যকশিপু্চৈৰ হ্রণ্যাক্ষো বিরোচনঃ। 
শন্বরো বিপ্রচিতিশ্চ প্রহনাদো নমুচির্বলিঃ ॥২৭॥ 
এতে চান্যে চ বহবঃ সগ্গণা দৈত্যদানবাঃ।. 
ধর্মসেতুমতিক্রম্য রেমিরেহধর্মমনিশ্চয়াঃ ॥২৮। 
সর্বে তুল্যাভিজাতীয়! যথা দেবাস্তথা বয়ম্। 

ইত্যেবং ধর্মাস্থায় স্পর্দমানাঃ সুরষিভিঃ ॥২৯। 
নপ্রিয়ং নাপ্যনুক্রোশং চক্রুভূ্তেঘু ভারত || 

___ ত্রীন্পায়ানতি্রম্য দণ্ডেন রুরুধুঃ প্রজাঃ |৩০| (ুগ্কম্) 

তন্সি্িতি। আচার্যৈঃ পুবোহিতৈশ্চ বৃহস্পতিপ্রভৃতিভি; সহেতি তে। মরতে বারবস্চ 
অশ্থিনৌ অখিনীকুমাবৌ চতে। পর্বতে! নাম কশ্চিদৃষিঃ | প্রভাসাদরত্তদাখ্যা সবি! 
ব্রন্মণঃ অন্শাসনে আদেশে ॥২২--২৫ 

দ্রানবেতি। পিতামহশাসনং ব্রহ্মাৃতবর্মমনিরমপদ্ধতিম। অপচনরং হ্বাঁসম্ ॥২৬| 
অথ কে তে দাঁনবেন্্া ইত্যাহ হিবপ্যেতি। এতে ভিন্নকালীন। 'অপ্যেকবিষস্বভাঁবাঃ । সগণাঃ 

সামুচবাঃ । অধন্শে নিশ্চবে য্ষোং তে ॥২৭--২৮% 

আচার্য্য ও পুবোহিতগণেব সহিত দেবগণ, আদিত্যগণ, বন্ুগণ, রুত্রগপ সাব্যগণ, 

মকদ্গণ, অশ্থিনীকুমাবয়, ভৃগু, অত্রি, অক্গিবা, সিদ্ধগণ, তপন্থী কশ্ঠুপ, বশিষ্ঠ, গৌতম, 
অগস্তা, নীবদ, পর্দ্ঘত এবং বালখিল্য, প্রভাস, সিকত, ঘৃতপ, মোমবায়ব্য, বৈশ্বীনব, 

মবীচিপ, আকৃষ্ট, হংস, অগ্নিযোনি, বানপ্রস্থ ও ও পুষ্সি নামক খধিবা সেই বেদোক্ত 
ধর্মে থাকিয়া এবং ব্রন্মাব আদেশানুবন্তাী হইয়া চলিতে লাগিলেন ॥২২--২৫॥ 

ক্রমে দানবশ্রেষ্ঠেবা ক্রোধ ও লোভেব বশবর্তী হইয়া ব্রহ্মাব সেই শাসন লঙ্ঘন 
কবিয়া ধর্ম্েব অপচয় কবিতে আবস্ত কবিল ॥২৬| 

হিবপযাক্ষ, হিবপ্যকশিপু বিবোচন, শহ্বব, বিপ্রচিত্তি, প্রহনাদ, নমুচি ও বলি 
ইহাবা, অন্য ও বৃহুতব দৈত্য ও দানবেবা অন্ুচবগণেব সহিত মিলিত হইয়। ধর্মসেতু 

লভ্ঘন কবিয়া অধর্দ কবণে কৃতনিশ্চয় হইযা আমোদ কবিতে প্রবৃত্ত হইল ॥২৭--২৮ 



পর্ব্বণি একষষ্ট্ধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৫৪৩ 

ন জগ সংবিদংতৈশ্চ দর্পাদসরসতমাঃ। 
অথ বৈ ভগবান বর্ষা ব্রহ্ম ধিভিরুপস্থিতঃ ॥৩১| 
তথা হ্মিবতঃ শুঙ্গে সুরম্যে পন্মতারকে। 

শতঘোজনবিস্তারে মণিরত্বচয়াচিতে ॥৩২॥ (যুগ্রকম্) 
তম্মিন্ গিরিবরে পুত্র! পুষ্পিতদ্রমকাননে। 
তস্থে৷ সবিবুধস্রেষ্ঠো ব্রহ্মা লোকার্থসিদ্ধয়ে ৩৩॥ 
ততে। বর্ধসহত্রান্তে বিতানমকরোৎ প্রভুঃ । 

বিধিনা কল্পদৃষটেন যথাবচ্চৌপপাঁদিতম্ ॥৩৪। 
থিভিবপটুভিরঘখাবৎ কর্কর্তৃভিঃ। 
সমিতি পরিসংকীর্ণং দীপ্যমানৈশ্চ পাবকৈঃ ॥৩৫| 
কাঞ্চনৈর্যজ্ঞভাপৈশ্চ ভ্রাজিষুতিরলংকৃতমূৃ। 
বৃতং দেবগণৈশ্চৈব প্রবরৈরষজ্ঞমগুলম্ ॥৩৬| 

৪৬৯ ৬৮ আপা ৭ ০৩ 

ভাবতকৌমুদী 
সর্ব ইতি। তুট্যাভিজাতীয়্ঃ গ্রাযেণ। পিতুবভেদাঁং মাতৃমাত্রস্ত চ ভেীং। ধর্ণং স্বভাবগৃ। 

অন্থক্রোশং দয়াম্, ভূতেষু প্রাণিষু ত্রীন্ সাঁমদানভেরান্। করধুঃ পীভমবামান্গঃ ॥২৯-_৩৭ 
নেতি। সংবিদং সাঁমাজিকব্যবহাবম্, তৈর্দেবগণৈঃ সহ। পদ্মানি তাঁবকা ইব যত্র তক্মিন। 

মণিরত্বানাং চষেন সমূহেন আঁচিতে ব্যাণ্ডে ॥৩১-_৩২॥ 
তশ্থিশ্নিতি। পুম্পিতাঃ সঞ্জাতপুষ্পা দ্রম। বেষু তারুশানি কাননানি বম্মিন্ তত্র ॥৩৩| 

ভরতনন্দন! “দেবতাঁব। যেমন, আমব সকলেও তেমনই একজাতীয' এইবপ 

মনোভাব অবলম্বন কবিষ। দেবধিগণেব সহিত স্পর্থী কবিতে থাকিয়া প্রাণিগণেব 
উপরে দয়া বা প্রিষ ব্যবহাব কবিতে লাগিল না; কিন্তু সাম, দান ও ভেদ এই 
তিনটা উপায় পবিত্বাগ কবি কেবল দণ্ুদ্বাবাই প্রজা গীড়ন কবিতে 
থাকিল ॥২৯--৩০॥ 

ক্রমে অস্ুবশ্রেষ্ঠেবা দেবগণেব সহিত সামাজিক ব্যবহাঁবও কবিতে লাগিল না। 

তাহাঁব পৰ হিমালয় পর্বৰতেব শুঙ্গে ব্রম্মধিবা আসিয়া ভগবান ব্রহ্মাব নিকট উপস্থিত 
ইইলেন। হিমালযেৰ সেই শূর্গটা অতিমনোহব শতযৌজন বিস্তৃত ও মণিবত্রসমূহে 
ব্যাপ্ত ছিল এবং তাহাতে নক্ষত্রেব স্তাঁয় পর্নপুষ্প শৌভ। পাইতেছিল ॥৩১--৩২॥ 

বৎস নকুল! সেই পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালযে বুতব বন ছিল ; তাহাব প্রত্যেক 
বৃক্ষে নানাবিধ পুপ্প শৌভ। পাইতেছিল, এইবপ সেই হিমালয পর্বতে দেবশ্রে্ 
ব্রহ্মা জগতের প্রযোৌজন সিদ্ধিব জন্ অবস্থান কবিতেছিলেন 1৩৩1 



১৫৪৪ মহাভারতে শীন্তি- 

তথা ব্রন্বর্ষিভিশ্চৈ দদস্তৈরুপশোভিতমূ। 
তত্র ঘোরতমং বৃতমুধীণাং মে পরিশ্রল্তম্ ॥৩৭॥ (কলাপকম্ 

চন্দ্রমো বিমলং ব্যোম যথাভ্যুদ্দিততারকমূ.! 
বিকীর্ধ্যাগিং তথাভূতমুখিতং শ্রীয়তে তদা ॥৩৮| 

নীলোৎপলদলশ্টামং তীক্ষদপ্্ং কুশোদরমৃ। 
প্রা-ুং দূ্ঘর্ষণধ্চাপি অতিতেজভ্তথৈব চ ॥৩৯| ফুগ্মকম্ 
তম্মিম,ৎপতমানে চ প্রচচাল বনুম্ধরা। 

মহোর্শিকলিতীবর্ভষ্ ক্ষুভে স মহোদধিঃ 18০1 
ভাবতকৌসুদী 

তত ইতি। বিতীনং যজ্ঞমূ। কন্সে কর্মকাওশান্ধেবৃ্টেন। খাধিভিকপপাঁদিতমিতি মধ) 

কাঁচনৈ; হবর্ণমযৈঃ | ঘোঁবতমং কার্ধ্যম্ বৃত্ত, জ্ঞাতম্, খবীণাং মুখাৎ। মে মযা| 1৩৪৩৭ 

চন্ত্রম ইতি। চন্্রমদ! বিমলং নিবন্ধকাবং বখাত্যুদদিতাঁঃ তাঁরকাঃ নক্ষতরাণি যত্র তৎ তাদৃশ- 

মানীং। তদা চ ভূতং কশ্টিং প্রাণী অগধিং বিকীর্যয বিক্ষিপ্য, উিতমূ। নীলোৎপশবং তীককা 

দস দত্তা যস্ত তৎ। প্রীংগুম্ উচ্চমূ। পুংববমার্ম্ (৩৮--৩৯| 

অন্সিন্লিতি। মহোর্িভিঃ কিতা উৎপাদিত আবর্তা জবভ্রময়ো বন্ত সঃ 09০ 
প্পাপপপাপপাস্পেপপপ পি সপাসপশাপাপাপাপ পিস শা 

স্প্পপাপ? শিপ পিসপীসপসপ 

যজ্ঞ কবিতে আরম্ভ কবিলেন; হজ্জনিপুণ ও য্থাবিধানে কর্মকাবী খবিরা যথা" 

নিয়মে সেই হজ্জ সম্পাদন কবিতে থাকিলেন) সেম্ানে যজ্ঞেব অগ্নি জলিতে- 

ছিল, সমিধ ও স্বরময় উল্জ্রল যজ্ঞভাণ্ড সকল বিরাজ কবিতেছিল, শ্রেষ্ঠ দেবগণ 

সেস্থানটাকে পৰিবেষ্টন কৰিয়া রহিয়াছিলেন এবং ্রন্মিবা তাহাব অনন্ত হইয়া 

শোভা পাইতেছিলেন। আমি খধিগণের নিকট শুনিয়াছি যে, ক্রমে সেই যে 

অতিভীষণ একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল ॥৩৪--৩৭ 

ক্রমে চন্দ্রের কিবণে আকাশমণ্ল নির্্ল হইল. এবং নক্ষত্র সকল উদয় পাইল। 

এমন সমযে সেই যজ্ঞের অগ্নি বিক্ষিপ্ত করিয়া তথা হইতে একটা প্রাণী উথিত হইল; 

আমর! শুনিয়াছি, তাহার দেহেব বর্ণ নীলোৎপলের স্চায় শ্যাম, দন্তসকল তীক্ষ 
উদর কৃশ, এবং তেঙ্র অপরিমিত ছিল এবং তাহীব আকৃতি উচ্চ ও অতি 

ছিল 1৩৮--৩৯॥ 
দেই ভূত উঠিতে লাগিলে পৃথিবী কীপিতে লাগিল, মহাসমুদ্র সকল ক্ষুব্ধ হইয়া 

উঠিল এবং বিশাল তরঙ্সমূহ_ উঠিতে থাকিল ও জল ঘুরিতে লাগিল ॥৪৭ 
এ সি | ৬ পি পিপিপি আন জি 

(২৯) নীলোগলবণাজ তর্রতবং তখৈব হুমিতৌজসম্_ বঙ্গ । 



লর্বণি একষ্ট্রধিকশততমৌতধ্যাঁয়ঃ। ১৫৪৫ 

পেতুরুত্কামহোৎপাতাঃ শাখাশ্চ মুমুচুদ্র্তমাঃ 
অপ্রশান্তা দিশঃ সর্বাঃ পৰনশ্চাশিবো ববৌ। 

মুহুযু'্ছণ্চ ভূতানি চাব্যথ্ত ভয়াভদা! ॥৪১| 
ততঃ স তুমুলং দৃষ্টা তথ) ভূতমুপস্থিতমূ। 
মহযিমুরগন্ধর্বানুবাচেদং পিতামহঃ1৪২॥ 
ময়েবং চিন্তিতং ভূতমসির্নামৈষ বীর্ধ্যবান্। 
রক্ষণীয় চ লোকম্ত বধায় চ সুরছিষাম্ ॥৪৩| 

ততস্তব্রপমুৎস্জ্য বভৌ৷ নিস্ত্িংশ এব সঃ। 
বিমলতীক্ষধারশ্চ কালান্তক ইবোছযতঃ |8৪| 
তত ষ শিতিকগায় রুদ্রায়র্ধভকেতবে। 

দ্ধ! দর্ধাবসিং তীক্ষমধর্মপ্রতিবারণমূ |8৫॥ 

পেতৃবিতি। উক্কা এব মহোংপাতান্তে। অপ্রশীস্তা অনির্শ নাঃ, অশিবঃ অমগগলম্চকঃ | 

ভূতানি গ্রাণিনঃ | যট্পাদোহ্যং শ্লোক? ॥৪১| 
তত ইতি। তুমুলং সর্ববমেব জগদাকুলম্ ৪২ 
ময়েতি। মচ্চিন্তনাদেবারসূত্পন্ন ইতি ভাবঃ 1৪৩| 
ততইতি। নিস্িশঃ খজারপঃ ৷ কালে আধুঃশেষসময়ে অন্তকো! বমঃ 088] 

বত ইতি।  খবতো| বৃ ফেতো। ফাছে বসত তম 18৫1................... 
মহোৎপাতন্ুচক বহুতব উন্কা পতিত হইতে লাগিল, বৃক্ষদকল আপন আপন 

শাখ। ত্যাগ কবিতে থ'কিল, সমস্ত দিক্ ধুস্বর্ণ হইল, অমঙ্গলনূচক বাযু বহিতে 

লাগিল এবং সমস্ত প্রানী ভয়ে মূহু্স,হ ব্যথিত হইয়! পড়িল ॥৪১। 
তদনন্তব সমগ্রজগতই আকুল হইয়! পড়িয়াছে এবং সেই ভূতও উপস্থিত হইযাছে 

দেখিয়া ত্রহ্ম/ দেবগণ মহধিগণ ও গন্বর্বগণকে এই কথ! বলিলেন--1৪২। 

'জগতেব রক্ষাব জন্য এবং অন্থুবগণেব বধের নিমিত্ত আমিই এইবপ একটা 

ভূতেব চিন্তা কবিয়াছিলাম। এই বলবান্ ভূতের নাম “অসি' 1৪৩1 

ভাহাবপর সেই ভূত আপন বপ পবিত্যাগ কৰিয়া নির্মল, তীক্ষধার ও কালাস্তক 

যমের ন্যায় তরবাঁবিবপ ধাবণ কবিয়। স্বকার্েয উগ্ভত থাকিযা প্রকাশ পাইতে 

লাগিল 188॥ 

তৎপবে ব্রহ্মা তীক্ষ ও পাপনিবাবক সেই তববাঁৰি শিতিক ও বৃষধ্বজ কর্রকে 

দান কবিলেন ॥৪৫॥ 
১৯৪ 



১৫৪৬ মৃহাভারতে শান্তি 

ততঃ স ভ্গবান্ রুদ্দো মহধিজনসংস্ততঃ। 
প্রগৃহাসি মমেয়াত্মা রূপমন্চ্চকার হু ॥৪৬॥ 

চতুর্বানছঃ স্পৃশন্মঘ ভৃস্থিতোইপি দিবাঁকরম,। 

উ্ঘ্ঘালিঙো মুখাজ্ছালাঃ সমুৎক্জন্ |৪৭। 
বিকুর্বন্ বন্ধা বর্ণামীলপাঁগুরলোহিতান্। 
বিভ্ৎ কুষ্তাজিনং বাঁসো হেমপ্রবরতারকমূ ॥8৮। 

নেত্রঞ্ণেকং ললাটেন ভাক্করপ্রতিমং বহন্। 

শুণুভাতেই তিবিমলে ছে নেত্রে কৃষ্ণপিঙ্গলে ॥৪৯॥ (বিশেষকম্) 

ততো দেবো মহাদেব; শুলপাণির্ডগাক্সিহা। 

সংপ্রগৃহ তু দিস্ত্িশং কালাগ্নিসমবর্চদমূ ॥৫৭| 

ত্রিকুটং চর্ম চো্ধম্য সবিছ্যুতমিবাদ্ুদম, 
চচার বিবিধান্মার্গান্ মহাবলপরাক্রমঃ। 
বিধুন্ব্নসিমাকাশে তথা! যুদ্ধচিকীর্যয়! ॥৫১। (যুগ্রকম) 

ভাবতকৌমুদী 
তত ইতি। অমেষঃ অন্দে আম! স্ববাপং যন্ত সঃ 0৪৬! 
চতুবিতি। জাল! অগ্গিশিখাঃ। হে; সব্স্ত প্রববাস্তাবক! ন্ষরাকাবচিহানি যত্র তং। 

ভাস্কবগ্রতিমং কুরধযতুনাম্ ॥৪৭_-৪৯1 

তত ইতি। ভগস্ত তনাখ্যন্ত দেবন্ত অক্ষিঃ নযনং দক্ষবজ্ঞে হতবাঁনিতি ভগার্সিহা । ভ্ীণি 
কুটানি কপটছাপিতানি ছুবিকরপাগ্থাণি ঘত্র তৎ। বিরুদ্বন্ সরধাশয়ন্। ঘট্পাঁদঃ শক; 1৫৮৫১) 

ভারতভাবদীপঃ 
দ্িতীরেনাময়ঃ ॥২ --৯॥ ধাতুমান্ গৈবিকবাঁন্ ক্ধিবোক্ষিতত্বাঁৎ ॥১০-_-৩১। পর্মানীব তাঁবক! 

যতর লরীস্ত্মিন্ পদ্মতাঁরকে অত্যন্তমুক্ছিত ইত্যর্থ; ॥৩২-৫০। -€ণ। পরিক্টং শ্রী কুটানি কগ! ্রীণি কূটানি কগটানি 
তদনস্তব মহষিবা স্তব কবিতে লাগিলে অজ্ল্মবগী সেই ভগবান্ কঙ্রদেব তরবারি 

ধারণ করিয়া নিজেব অন্ত বপ করিলেন ॥৪৬া 

চতুভূর্জ হইলেন, ভূতলে থাকিয়াও মস্তকঘারা! সুর্য্যকে স্পর্শ করিতে লাগিলেন, 
দৃষ্টি উপবেব দিকে গেল, মহালিঙ্গ ধাবণ করিলেন, মুখ হইতে অগ্নিশিখা! নিঃসাবিণ 
করিতে থাকিলেন, নীল, পাণ্ডুব ও লোহিতবর্ণ গ্রহণ করিলেন, বর্ণতারকাচিহিত 
কৃষ্ণাজিনবপ বস্ত্র পরিধান করিলেন, ললাটে শুর্যযের স্যায় উজ্জল একটা নয়ন প্রকাশ 
পাইল এবং কৃষ্ণ ও পিঙগলবর্ণ অতিনির্মল আব ছুইটা নয়ন যথাস্থানে শোভা! পাইতে 
থাকিল ॥৪৭--৪৯॥ 

৯ ৭ ৭৮৭৯ পি পন পি 



পর্বণি এক্ষষ্টযধিকশততমৌহধ্যায়ঃ | ১৫৪৭ 

তন্য নাদং বিন্দুতে ম্হাহাসঞ্চ মুঞ্চতঃ | 

বে প্রতিভয়ং রূপং তর রুদ্রেম্ত ভারত ! ॥৫২। 

তদ্রপধারিণং রুদ্রুং রৌদ্দরকর্মচিকীর্যয়। ৷ 

নিশম্য দানবাঃ সবের্ব হষ্টাঃ সমভিদুক্রবুঃ ॥৫৩|| 
অশ্ভিশচাত্যব্বস্তপ্রদীতশ্চ তখোলুঃকৈঃ | 
ঘোরৈঃ প্রহরণৈষ্চান্ৈঃ ক্ষুরধারৈরয়োময়ৈঃ |৫8| 
ততস্ত দানবানীকং সংপ্রণেতারম্চ্যুতম,। 

কুদ্রং দৃষট! বলোডুতং প্রমুমৌহ চচাল চ ॥৫৫| 

চিত্রং শীত্রপদত্থাচ্চ চরন্তমসিপাঁণিনম,। 

তমেকমনুরাঃ সবের্ব সহজ্রমিতি মেনিরে ॥৫৬| 
১০৫০ তাজ পপ 

তন্তেতি। বিনদতঃ কুর্বতঃ ॥ প্রতিভষং ভষঙকরম্।৫২] 

তদিতি। ৌস্রকর্মণো ভীবপক্রির়াঁধবুনশত চিক! কবণেচ্ছযা। সমভিছুজবৃঘধাব ৫৩ 

অশ্মভিবিতি। অশ্মভিঃ ্ রশ্তবৈ: উদ কৈবলাতৈঃ। অনোময়ৈরন হয়; 1৫৪1 

তত ইতি। দানবানীকং কর, স্ণেতাবং দেবসেনানায়কম অযু বশীঘাবদায়দতদূ। 
বলোদুতং বলোদ্ধতম্ ॥৫৫॥ 

চি্রমিতি। দীপদত্বাৎ ক্রতপাক্ষে পিছ, চিতমা্সর্যং চবন্তঘ, অসিং গণিত বযব্ং 

শীলমন্তেতি তম্। তাঁচ্ছীল্যে শিনিঃ অস্তা্বে ্ রীহাদিত্যাদদিন্ বা ।৫৬| 

জানন্তব সহাবনপরাক্ষমশানী ও ভগনেত্রহাবী শুলপাণি মহাদেব কালামি
ব সা 

উচ্জ্ল তরবারি ধাঁবণ কবিয়। এবং বিদ্যুৎসমন্থিত মেঘেব ্ায় অস্ত্রয়সমন্থিত চর্ম 

তুলিয়া ধরিয়া যুদ্ধ কবিবার ইচ্ছাতেই যেন আকাশে সেই তববাঁবি স্থালন করিতে 

থাকিয়া নানাবিধ পথে বিচরণ কবিতে লাগিলেন ॥৫*--৫১ 

ভবতনন্দন | রুদেব তখন বিশীল গর্জন ও ম
হাহাত্য কবিতে থাকিলে, 

ভাহার ভীষণ বপ প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥৫২। 

রুদ্রদেব রৌন্রকর্মণ কবিবাব ইচ্ছায় সেই বপ ধাবণ কবিয়াছেন শুনিয়া, দানব
ের 

সকলে আনন্দিত হইয়া তাহা দিকে ধাবিত হইল ৫৩ 

ক্রমে দানবেবা রু্দেবেৰ প্রতি প্রস্তর, গ্র্থলিত কাষ্ঠ এবং ষুবধীন ও লৌহম 

অন্ঠান্ত অস্ত্র বর্ষণ করিতে থাকিল 1৫৪1 

তদন্ত দানবসৈন্তেবা বলদর্পিতি করদেবকে দেবসৈন্যেব নায়ক ও যুদ্ধোগিম 

হইতে অবিচলিত দেখিয়া মুখী ও বিচলিত হইযা পড়িল 1৫৫1 



১৫৪৮ মহাভারতে শান্তি 

ছিন্দন্ ভিন্দন্ রুজন্ কৃম্তন্ দারয়ন্ পোঁথয়মপি। 
অচরছ্বৈরিসঙ্বেষু দাবা গ্রিরিব কক্ষগঃ ॥৫৭॥ 
অসিবেণপ্রভগ্নীস্তে ছিন্বাহুরুবক্ষনঃ। 
সংপ্রকৃতোতমাঙ্গাম্চ পেতুরুবর্বযাং মহাবলাঃ ॥৫৮| 

অপরে দানবা ভগ্নীঃ খড়গপাতীবগীড়িতাঃ। 

অন্যোন্যমতিনদন্তে৷ দ্বিশঃ সংপ্রতিপেদিরে ॥৫৯॥ 
ভূমিং কেচিৎ প্রধিবিওঃ পবর্বতাঁনপরে তথা। 
অপরে জগ্ম /রাকাশমপরেহস্তঃ সমাবিশন্ |৬০| 
তন্মিন্ মতি সংবৃতে সমরে ভূশদারুণে। 
বভ়ুব ভূঃ প্রতিভয়া মাংসশোশিতকর্দম! |৬১] 

রসি সিরাত পি পা ৯৫ ৯ ই সত লাস ৬ ৯ উি খলি স 

ভারতকৌমুদী 
ছিন্দঙ্গিতি। হিন্দন্ হস্তপদাদৌ, ভিন্ন দবাঁদৌ, ক্জন্ অসিপৃাধাতেন মন্তকাদিকং ভন 

কম্তন্ ক্ঠাদৌ, দাবরন্ বক্ষ আঁদৌ পৌঁথন্ অসিমুষটিগ্রহাবেণ নিম্পেষয়ন্। কক্ষগঃ শুধকানন- 
লগঃ। “নৈরিভে চ তৃণে কক্ষ শুফকাননবীকধোঃ* ইতি বিশ্ব; 1৫৭] 

অনীতি। সংপ্রকুভানি সম্যকৃছিনানি উত্তসাঙ্গানি শিবাংসি বেষাং তে ॥৫৮ 
অপব ইতি। ভগ্নাঃ পবাজিতাঃ। অভিন্দস্তো! গল্ন্ত:, সংগ্রতিপেদিরে জগ 1৫৯1 
ভূমিমিতি। অস্ত জলম্ ॥৬০ 

তস্থিক্িতি। প্রতিভ্যা ভয়্ববা, মাংলংশোঁণিতং ঘনীভৃতং বক্তণচ কর্দামে! বন্তাং সা/৬ 

অসিধারী একমাত্র রুত্রদেব রত পদক্ষেপে  বিচিত্রবপে বিচবপ করিতে লাগিলে, 
অসুরের! কলে সহত্র রুদ্র বলিয়া মনে কবিতে লাগিল 1৫৬ 

ছেদন, ভেদন, ভর্জন, কর্তৃন, বিদারণ ও নিম্পেষণ কবিতে থাকিয়া কজুদেব শু 

কাননলগ্ন দাবা্নিব স্ায় শত্রসমূহেব মধ্যে বিচবণ কবিতে থাকিলেন 1৫৭1 

রুদ্রদেবেব তরবারিব বেগে মহাঁবল অস্ুবেবা পবাজিত হইল | কারণ, কাহীবও 

বাহু, কাহাবও উবু, কাহাবও বক্ষ এবং কাহারও মস্তক ছিন্ন হইলে তাহাবা ভূতলে 
পতিত হইয়াছিল ॥৫৮| 

কদ্রদেবেব তববাঁরিব আঘাতে অন্যান্ত দানবেরা পরাজিত হইয়া পবস্পর আক্রোশ 

প্রকাশ করিতে থাকিয়া নানাদিকে পলায়ন কবিতে লাগিল ॥৫৯॥ 

কতকগুলি দানব ভূমিতে প্রবেশ কবিল, কতকগুলি পর্বতে উঠিয়া গেল, অনেকে 
আকাশমার্সে পলায়ন কবিল এবং বছদানব জলেব ভিতবে যাইয়া প্রবেশ কবিল।৬০1 

(6৮) সংধ্রকীরসান্মাতাশ্চ পেতুঃ' বঙ্গ । রি 

৬ ৯ ৯০৯০৬ ৬ আন ৯ ৯ ৯ ৭০৯৪ ৯৪ ৬৯ সপ সি সান ৬ ৬. ০৩৬৩ বউ 



পর্ববণি একবষ্ট্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। ১৫৪৯ 

দাঁনবানাং শরীরৈশ্চ পতিতৈঃ শৌণিতোক্ষিতৈঃ। 
সমাকীর্ণ! মহাবাহো! ! শৈলৈরিব সকিংশুকৈঃ [৬২] 
রুধিরেণ পরিরিন্না প্রবভৌ বন্ধ! তদা। 
রক্তার্ড্বসন! শ্যাম! নারীব মদবিহ্বলা ॥৬৩॥ 

সরুদ্দরো দানবান্ হত্বা কৃত্ব! ধর্মোত্রং জগৎ । 
রৌন্দ্রং রূপমথোৎক্ষিপ্য চক্রে রূপং শিবং শিবঃ ॥৬৪। 
ততে৷ মহর্ষয়ঃ সবের্ব সবের্ব দেবগণীন্তথা | 

জয়েনাস্ত,তকল্লেন দেবদেবং তথার্চয়ন্॥৬৫॥ 

ততঃ স তগবাম্ রুদ্রে দানবক্ষতজোক্ষিতমূ! 
অসিং ধর্মস্য গোণ্ডারং দদৌ সতকৃত্য বিষ্ণবে ॥৬৬| 

ভাব্তকৌমুদী 
দানবানামিতি। কিংগুকৈঃ বক্তপুষ্পযুক্তকিংশুকবৃক্ষে সহেতি তৈ; ॥৬২1 

কবিবেণেতি। শ্তামা] শ্তামবর্থা । বন্যা! অপি তদাঁনীং বিহ্বলরূপত্থাৎ সাদৃগ্ম্ ॥৬৩ 
মইতি। ধর্ম এবোতবঃ শ্রেঠো যত্র তৎ। উৎক্ষিপ্য বিহাষ, শিবং শা্ততযা! মঙ্গলময়ম্ ।৬৪] 

তত ইতি। অস্ততকলেন অস্ভাবনীয়ত্বাদিতি ভাব; ॥৬৫। 

তত ইতি। দাঁনবানাং ক্ষততৈ কধিবৈ: উদ্ষিতং সিক্তম্। গোধাবং বক্ষকম্।৬৬| 

অতি দারুণ সেই মহীযুদ্ধ হইয়া গেলে, সেই বণভূমি মাংস ও বক্তেব কর্দমি 
হওযায় ভয়ঙ্বব মূত্তি হইযাছিল 1৬১1 

মহাবাহু নকুল! পুষ্পসমস্বিত কিংশুবৃক্ষযুক্ত পর্ববতেব ম্যায় বক্তসিক্ত 

দানবগণের শবীব পতিত হইয়া সমবভূমি ব্যাপ্ত কবিয়াছিল ৬২ 
তখন বক্তপ্লারিত মেই সমবভূমি, বকতার্্রবসনা ও মদবিহ্বলা শ্রামবর্ণা নাবীর 

্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥৬৩। 
ক্রমে কদ্রবগপগী শিব দাঁনবগণকে বধ কিয়া আবাৰ জগতে শ্রেষ্ঠবপে ধর্ম 

প্রবন্ধিত করিয়া নিজেব বৌদ্রবপ পবিত্যাগপুর্ক মঙ্গলময শিবষপ ধাবণ 
করিলেন ॥৬৪| 

তাহা পৰ মহধিবা ও দেবতাঁবা সকলে অস্ভুত জয লাভ কবায় দেবদেব কদ্র- 

দেবের পুজা কবিলেন ॥৬৫1 

তদনস্তব ভগবান্ কত্রদেব আদব কবিষ! বিষুকে ধর্মের বক্ষক ও দানবগণের 

রক্তে সংসিক্ত সেই তববাবি দীন কবিলেন ॥৬৬| 



৯৫৫০ মহাভারতে শীন্তি- 

বিষুর্নরীচরে প্রীদাৎ মরীচির্ভগ্নবানপি। 
মহধিত্যে! দদৌ খড়গম্ষয়ো বাঁসবায় চ ॥৬৭। 

মহেন্দ্রো লোকপালেভ্যো লোকপালাস্ত পুভ্রক!। 
মনবে সূরধ্যপুত্রায় দছুঃ খড়গং সুবিস্তরম্ ॥৬৮| 
উচুশ্চৈনং তথা বাঁক্যং মানুষাণাং তনীশ্বরঃ। 
অসিনা ধর্মগর্ভেণ পালয়ন্য প্রজা ইতি ॥৬৯| 

ধর্মসেত্মতিক্রান্তাঃ স্ুলূন্ষমাত্মকারণাৎ | 
বিভজ্য দণ্ড রক্ষ্যান্ত ধর্মতো ন বদৃচ্ছয়া (৭০| 

দুবর্ধচা নিগ্রহো দণ্ড! হিরণ্যাপচয়স্তথা | 

ব্যঙ্গতা চ শরীরম্য বধ! বানল্লকারণাৎ ॥৭১% 
তা শসা শপ 

ভাব্তকৌমুদী 

* বিস্ুুবিতি। বাঁসবার ইন্্ান্ঘ1৬। 

মহে্্র ইতি। স্ুর্্পুত্রায় বৈবস্বতাখ্যায়_ 0৬৮ 

উচুবিতি । এনং মহমূ। ধর্গর্ভেণ ধর্মপালকেন ॥৬৯। 

ধর্মেতি। যে জনাঃ, লী দেহরূপা হক্শ্চ মনে! লঙ্গণ! আত্মানস্তেষাং কাঁবণাঁৎ দুখহেতো: 

ধ্মলৈতুমতিক্রানত। ভবস্তি তেভ্যো দণ্ড বিভজ্য বিভাগেন দা তে রক্্যাঃ ধরমত এব ন তু বৃ 

স্বেচ্ছয়। 0৭০॥ 

চতুর্বিষং দণ্তমাহ্ ছুবিতি। ছূর্বাচা। কট্বাকোন নিগ্রহে! দমনং দণ্ডে। বাগ দণ্ড; ৷ হিবশন্ত 

ধনস্ত অপচয়ঃ ক্ষপণং অর্থদওঃ | শবীবন্ত ব্যস্ত অন্গহীনত1 কিফিদকগছ্েদনং কারাওঃ। 

নিট জাপার 8... 
বিষ আবাঁব মরীচিকে দান করিলেন, ভগবান্ মরীচিও মহষিগরণকে দিলেন এবং 

মহধিরা ইন্দ্রকে সেই তরবারি সমর্পণ করিলেন 1৬৭॥ 

বৎস নকুল! ইন্দ্র দিক্পালগণকে, দিক্পালেরা নুরের পুক্ত বৈবন্বত মনকে 

সেই বিশাল খড়গ সমর্পণ করিলেন ॥৬৮1 

এবং তাহারা মনকে এই কথা বলিলেন--“নু! তুমি মনুস্যগণের অধীস্বর সুতরাং 
তুমি ধর্মরক্ষক এই তরবারিদারা প্রজা পালন কর 1৬৯1 

যাহারা দেহ ও মনের স্ুখেব জন্য ধর্মের মর্যাদা লঙ্ঘন করিবে, তুমি গ্ভায় 

অনুসারে দণ্ড দান কবিয়া ধর্মামুসাবে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে ; কিন্তু ইচ্ছানুসাবে 

নহে ॥৭০1 

(৭১)" হিবপ্যবহলস্তথা-বন্গ | 



পর্ববণি একঘষ্ট্ধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৫৫১ 

অসেরেতানি বপাণি দুবর্বারানীতি নিদ্দিশেৎ | 
অসেরেবং প্রমাণানি পরিপাল্য ব্যতিক্রমাৎ |৭২| 
অভিষিচ্যাথ পুক্রং স্বয়ং গ্রজানামধিপং ততঃ। 

মনুঃ প্রজানাং রক্ষার্থং ক্ষুপাঁয় প্রদদীবসিম্ ॥৭৩| 

কষুপাঁজ্জগ্রাহ চেক্ষ্টাকুরিক্ষ্ণাকোশ্চ পুবরবাঃ। 
আযুশ্চ তন্মাল্লেভে তং নহুষশ্চ ততো ভূবি ॥৭8| 

যযাতিরহ্যাচ্চাপি পুরুস্তম্মাচ্চ লব্ববান্। 

_অধূরতরয়স্তম্মাততো ভূমিশয়ো নৃপঃ1৭৫| 

ভাব্তকৌমুদী 
অসেবিতি। এতাঁনি বাগররগাদীনি অসে রূপাণি দুর্বলানাং ছূর্বাবাঁণি ইতি নির্দিশেং 

প্রজাধু খ্যাপয়েৎ। বাঁজ্তা পবিপান্যানাং জনানাং ব্যতিক্রমাত ধর্মনিজ্বনাৎ এবং চতুর্বিধানি দণ্ডানি 

অসে; প্রমাণানি সর্বপ্রমাণতযা প্রযোজ্যানি 1৭২। 

অভীতি। ক্ষুপায় তদাখ্যায় পুত্রীয ॥৭৩| 
ক্ষুপাদিতি। আযুর্নাম কোপি বাজ] ॥৭৪1 
য্যাতিবিতি। অমূর্ভব্যসো ভূমিশয়শ্চ নাম বাজানো 1৭৫ 

ভাবতভীবদীপঃ 
পা্বয়োবগ্রে চ তীক্ষধাবরপাঁপি পববিদাঁবকাণি যন্মিন্ ॥৫১--৬৮। স্ুলঙুঙ্মাত্বকাবণাৎ স্থল আত্মা! 

শবীবং কুস্ম আত্মা মন: তযৌঃ গ্রীণনার্ঘস্॥৬৯--৭৭| হুর্াবা্দীনীতাত্র ছূর্বাচাদীনিতি সাধীয়ান্ 
পাঠঃ ॥৭১--৮৯॥ 

ইতি শাস্ডিপর্াণি আপনে নৈশকস্তীষে ভাবতভাবদীপে কথ্য বিকশততমোৎধ্যারঃ ৫১৬১ 

কট্বাক্যদবাবা দমন কবাব নাম-বাগ ও, ধনক্ষষ কবাব নাম-_অর্থদণ্ড, শরীবের 
কোন অঙ্গচ্ছেদনেব নাম--কাযদণ্ড এবং গুকতব অপবাঁধে বধকবাব নাম 

প্রাণদণ্ড ॥৭১ 

মনু! 'তববাবিসম্পাদিত এই চতূর্বধ দণতই ছূরবধলেব পদ্ছে ছুলিবাবণীয' তুমি 
এই কথা প্রজাদেব মধ্যে ঘোঁধশ| কবিষা দিবে এবং প্রজাদেব মধ্যে ধর্্মলঙ্ঘন 

উপস্থিত হইলে, তববাবিসাধ্য এই সকল দণ্ড প্রয়োগ কবিবে' ॥৭২। 

তাহাৰ পব মন্থু আপন পুল্র ক্ষুপকে গ্রঙ্তাবর্গেব অধিপতিবপে এভিষিক্ত 

কবিষ। তাহাঁদেব বক্ষাৰ জন্ত ক্ষুপকে সেই তববাবি দান কবিলেন ॥৭৩| 

তির ইক্ষাঁকু হইতে পুবববা, পুব্বব। হইতে আধু এবং আযু, 
নহুষ পৃথিবীতে সেই তববাৰি লাভ কবিয়াছিলেন 7৭৪1 

২) রা নির্দিশেং_-বন্দ। 
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১৫৫২ মহাভারতে শীন্তি- 

ভরতশ্চাপি দৌন্সস্তিলেভে ভূমিশয়াদসিমৃ। 
তন্মাল্লেভে চ ধর্মজ্ঞো রাঁজমৈলবিলস্তথ ॥৭৬| 

ততন্তিলবিলাল্লেভে ধুন্ধমারো নরেশ্বরঃ 
ুন্মারাচ্চ কান্বোজে! মুচুকুন্দস্ততোহলভৎ ॥৭৭| 

মুচুকুন্দান্মরুত্তশ্চ মরুভাঁদপি রৈবতঃ। 
রৈবতাদমুবনাশ্ব্চ যুবনাশ্বীভতো রঘুঃ ॥৭৮| 

ইক্ষকৃবংশজন্তন্মাদ্বরিণীশ্বঃ প্রতাপবান্ 
হরিণাশ্বীর্দসিং লেভে শুনকঃ শুনকাদিপি। 
উশীনরে! বৈ ধর্মাত্মা তন্মান্ভোজঃ সবাঁদবঃ |৭৯|| 
যদ্ুত্যশ্চ শিবিলেভে শিবেশ্চাপি প্রতার্দনঃ । 

প্রতর্দানীদষ্টকশ্চ পৃবশ্বোকাদপি |৮৭| 

ভাবতকৌমুদী 
ভব্তইতি। দে'্স্তিহুন্তপুত্রঃ ৷ হে রাজন্! ক্ষত্রিয়! এলবিলো! নাম রাজ! || 
তত ইতি। কান্বোজোহপি তদ্দেশীয়ো! বাজী ॥৭৭| 
মুুকুন্দাদিতি। মক্ভাঁদীনি বাজাং নাঁমানি 1৭৮1 

ইক্ষাকিতি। ভোজে। নাম যাঁদবো বছুবংশীযঃ । ষটপাদোহরং শ্লোক? ॥৭ »| 
যছুভ্য ইতি। বহবচনেন ভোজাদ্রহব এব যাঁদব লেভিব ইতি স্থচিতম্ 1৮] 

নহুষ হইতে যাঁতি, যযাতি হইতে পুক, পুক হইতে অমূর্ভবয়! এবং অমূর্তরয়। 

হইডে ভূষিশয়রাঁজা নেই অসি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 1৭৫1 

নকুল! দুত্স্তেব পুত্র ভবত ভূমিশয়েব নিকট হইতে সেই অসি লাভ করেন 
এবং ভাহাব নিকট হইতে ধর্মজ্ঞ এ্লবিলবাঁজা তাহা প্রাপ্ত হন 1৭৬! 

সেই এলবিলেব নিকট হইতে রাজা ধুন্ক,মার, ধুস্কুমাবেব নিকট হইতে কান্থোজ 
এবং কান্বোজেব হস্ত হইতে মুচুকুন্ৰ লাভ কবেন 1৭৭॥ 

মুচুকুন্দ হইতে মকত্ত, মকত্ত হইতে বৈব্ত, বৈবত হইতে যুবনাশ্ব এবং যুবনাশ্ব 
হইতে বধু তাহা প্রাপ্ত হন 1৭৮। 

রবু হইতে ইক্ষণাকুবংশীয় গ্রতাপশীলী হাবণাশ্ব, হরিণাশ্ব হইতে শুনক, শুনক 

হইতে উশীনব এবং উদ্ীনব হইতে যছুবংশীয় ধর্্মাত্বা ভোজবাঁজা সেই অসি লাভ 
কবেন 1৭৯॥ 
যছ্বংশীয়দেৰ নিকট হইতে শিবি, শিবি হইতে প্রতদ্দন, প্রতদ্দন হইতে অষ্টক 

এবং অষ্টক হইতে পৃষদশ্ব তাহা প্রাপ্ত হন ॥৮০1 



পর্ববণি একযষ্ট্যধিকশততমৌহিধ্যায়ঃ | ১৫৫৩ 

পুষদশ্বাতরঘাজো দ্রোণস্তম্নাৎ কৃপস্ততঃ। 

ততস্ত্ং ভ্রাতৃভিঃ সার্ধং পরমাসিমবাপ্তবান্ ৮১ 

কৃতিকা হুম্ত নক্ষত্রমসেবগ্রিশ্চ দৈবতমূ । 
রোহিণী গোমস্তাথ রুদ্রশ্চ গুরুরুত্তমঃ ৮২ | 
অসেরকেৌ হি নামানি রহস্তানি নিবৌধ মে। 
পাগুবেষ! সদা যানি কীর্তয়লভতে জয়ম্ ॥৮৩| 
অসির্ববিশসনঃ খড়গস্তীক্ষধারে ছুরাসদঃ । 
শ্রীগর্ভে বিজয়শ্চৈব ধর্মপালস্তথৈব চ |৮৪1 
অগ্রযঃ প্রহরণানাঞ্চ খভ়েগী মন্্রব্তীনুত !। 

মহেশবরপ্রণীতশ্চ পুরাণে নিশ্চয়ং গতঃ ॥৮৫॥ 
শপপীপপ পাশপাশি পিসি ৮ শশী শিপ শী শিস শশী শি পীপপপ ০৯০ শী” সত শপ জপ ০৮ পাপ পিপিপি 

ভাবতকৌমুদী 
পৃষদ্বীর্দিতি। ভবদ্বীজো নাম মুনিঃ, তশ্মাৎ ভবদাজাৎ ভ্রোণঃ ৮১ 

কৃত্তিক। ইতি। ক্ৃত্তিকানাং ধট্সংখ্যকত্বাদ্বহুবচনমূ, নক্ষত্রং'জন্মকালীনম্ ।৮২॥ 
অসেবিতি। বহস্তানি গৌঁপনীযাঁনি/৮৩ 
অন্সিবিতি। অন্ততি মন্তকাদিকং চ্ছিত্ ক্ষিপততীতি অসিঃ। প্অন্থু ক্ষেপণে" ইত্যস্ধাতো- 

বৌণাঁদিক ইঃ । বিশস্ততে হিতস্ততে অনেনেতি বিশসনঃ। "্শঙ্গ হিংসাঁযাম্” ইতি শসধাতোধুটি। 
খাঁডঘতি ভিনত্রীতি খঙ্গাঃ। পথ খড়ি ভেদে” ইতি খডধাতোবে পাঁ্দকো। গন্। তীক্ষা। ধাব! 
যন্ত সঃ। দুখেন আস্তে ভজ্যত ইতি ছুবাসদঃ | “সদেঃ খল । শ্রী; শোভা! গর্ভে বস্ত স 
শ্রীগর্ভো নাঁনাবিধবেখা্কিতত্বাৎ । বিশ্মত্যনেনেতি বিজয়ঃ। কবণে অল্। দুষ্টনিগ্রহাদিনা 
ধর্ম পাযতীতি কর্ম ।৮৪ 

অগ্র্য ইতি। অগ্রাঃ শ্রেষ্ঠ, প্রহবণানামদ্্রাণাঁম। মহেষবেণ বড্রেণ প্রণীতং প্রথমং চালিতঃ, 

নিশ্চয় « পরধান্তেন ৮৫1 

নকুল! পূষাশ্ব হইতে ভবদ্'জ, ভবঘাজ হইতে ভ্রোণ, দ্রোণ হইতে কৃপ 
এবং কপ হইতে ভ্রাতৃগণেব সহিত তুমি সেই উত্তম অসি প্রাপ্ত হইযাছ 1৮১॥ 

এই অস্সিব জন্মকালীন নক্ষত্র ছিল কৃত্তিকা, অগ্নি ছিলেন দেবতা, বোহিণী ছিল 
গোত্র এবং কদ্রদেব ছিলেন উত্তম গুক 1৮২। 

পাঙুনন্দন! মানুষ যেগুলিব কীর্তন কবিয়া সর্বদা জধলাভ কবে, অসির সেই 
গোপনীয় আটটী নাম আমাব নিকট শ্রবণ কব ॥৮৩ 

অস্সি, বিশসন, খা, তীক্ষধাব, ছুবাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজ্য ও ধন্মপাল 1৮৪| 
৮১) ততন্ ভাতৃতিঃ সাদ বর্ধ। 

১৯৫ 



5৫৫৪ মহাভারতে 

পৃথ্ুস্ত,ৎপাদয়ামাস ধনুরাগ্ামরিন্দমঃ | 
তেনেয়ং পৃথিবী ভুগ্ধা শস্তানি সুবইন্যপি। 
ধর্মেণ চ যথাকালং বৈণ্যেন প্রিরক্ষতা 0৮৬ 
তদেতদার্ষং মাদ্রেয় ! প্রমাণং কর্ত/মর্হসি। 

অসেশ্চ পুজা কর্তব্যা সদা ুদ্ধবিশীরদৈঃ ।৮৭॥ 
ইত্যেষ প্রথম কল্পে ব্যাখ্যাতন্তে সুবিস্তরাৎ। 
অসেরুৎপতিমংসর্গো যথবিভ্ভরতর্যভ | ॥৮৮% 

সর্বখৈতদি্দং শ্রন্তা৷ খড়গসাধনমুভমমূ। 
লভতে পুরুষ কীর্তিং প্রেত্য চানস্ত্যমস্ন/তে|৮৯| 

ইতি শ্রীমহাভীরতে শতগাঁহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিকাং শী্তিপর্্বণি 
আপদার্মে খেণাৎপত্ভিকখনে একব্যধিকশততমৌইধায়ঃ [চা 

ভারতকৌমুদী 
পৃথুবিতি। আঁদৌ ভবমাগ্থমূ। বৈগ্যেন বেপপুত্রেণ। বটপৃদোহ্যং শোক:1৮ 
নু মাহুষমাত্রন্ত ভবতো! ব্চনে কথং নাম প্রামীণ্যমন্গীকর্তব্যমিত্যাহ তদ্দিতি। আর্ধম্ খ!য- 

বচনম্ ॥৮৭॥ 

ইতীতি। প্রথম: কল্পঃ প্রহবণানামগ্রে স্থিতিঃ । উৎপত্ভিসংসর্গো৷ জন্মধাবণসন্ন্ধঃ ॥৮৮৫ 
সর্বথেতি। খভীন্ত সাঁধনমুৎপত্তিম্। প্রেত্য পবলোকে, আনন্তযং সুখানাম্।৮৯/ 

ইতি মহামহৌপাধাঁব-ভাবতাঁচা খ্য-প্রীহবিদাসসিদ্ধন্তবা নীশভ্রাচারধ্যবিবচিতায়াং মহাভাবত- 

টাকায়াং ভাবতকে 'মুদীসমাখ্যাবাং শাস্তিপর্কণি এবাট্যধিকশততমোধ্ধ্যায়:1| 
সিসি রি বিগ সি ৪ চি 

মা্রীনন্দন ! এই অসি সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । কত্রদেব প্রথমে ইহার চাঁলনা 
কবেন এবং ইহা যে প্রধান অস্ত্র, তাহা পুবাণশাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে 1৮৫॥ 

বেণবাজাব পুর শত্রদমনকাবী পথ প্রথমে ধনু উৎপাদন কবেন। তিনি 
র্মাহুসাবে যথাকালে প্রজ্ীপালন কবিতে থাকিয়। এই পৃথিবী হইতে বন্থতব 
শস্ত দৌহন (উৎপাদন! কবিয়াছিলেন 1৮৬| 

মাত্রীনন্দন | আমাব এই সকল কথা৷ খধিবাক্যেবই অনুবাদ ; স্ুতবাং তুমি 
ইহা প্রমাণ বলিয়া স্বীক'ব কবিতে পাব। যুদ্ধবিশাব্দ বীবগণেব এই তববাবির 
গৌবব কবা সর্ধ্বদীই উচিত |৮৭া 

ভবতশ্রেষ্ঠ! এই আমি তোমাৰ নিকট অতিবিস্তবক্রমে তববারিব উৎগঞ্তি 
প্রপ্তিস্নধ ও অস্ত্রমধ্যে প্রাধান্থের বিষয় বলিলাম ॥৮৮| 

ক. ষট্যষ্যধিকশততমোহ্ধ্যাবঃ বঙ্গ বর্ধ নি 
তা পাপ 



ঘিধষ্ট্য ধিকশততমোধ্ধ্যায়ঃ। 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
ইত্যুক্তবতি ভীন্মে তু তৃফীংভূতে যুধিঠিবঃ | 
পপ্রচ্ছাবসথং গ্রত্বা৷ ভাতুংন্ বিছুবপঞ্চমান্ ॥১| 

ধর্মে চার্থে চ কামে চ লোকরৃতি? সমাহিতা! 
তেষাং গরীয়ান্ কতমো মধ্যমঃ কো লঘুশ্চ কঃ।২| 
কম্মিংশ্চাত্ব। নিধাতব্যস্্রিবর্গবিজয়ায় বৈ। 

সংহষ্টা নৈথতিকং বাক্যং থাবদক্ত/মহথ ৩ 

ভাবতকৌমুদী 
ইতীতি। আঁবসথং গৃহম্। বিচবঃ পঞ্চমো৷ বেষাঁং তান্। শবতল্লগতে ভীন্মে তদর্থং কিমপি গৃহং 

বঙ্গিলোকার্থধ গৃহান্তবং নির্শিতমানীং | ভীদ্মে নীববে চ তদ্িশ্বামব্যাধাতনিবাবণার যুধিষিবাদরঃ 
সর্ব এব তশ্মিন্ গৃহীন্তবে জগ্মবিতি ভাবঃ ১ 

ধর্ম ইতি। লোঁকানাং বৃত্তি; প্রবৃতিঃ, সমাহিত! লোকৈবের স্থাপিত। লঘুবধ্মঃ |২ 
কম্মিন্নিতি। আত্মা মনঃ ত্রয়াপীং কামক্রোধলৌভানাং বর্গ: সমূহত্তস্ত বিশ্য়ায়। নৈঠিকং 

নিষ্পভিহ্ৃচকম্ ॥ 

লিপ লা পি পি 

ভাবতভাঁবদীপঃ 
এবং শূবাণীং সর্ব্বাপন্লিবাবধহেতুঃ খ্জা ইতি খঙ্গোংপত্ান্তা কৃথা সর্ব: শ্রতা। অথেদানী- 

মেকরূণেংপু[পদেষ্টবি শিল্তাঃ স্বস্বাভিপ্রাধাচুসাবেণৈব শাস্ততব গৃহস্তীত্যেতমর্থমাধ্যার়িকামুখেন 
দরশযতি_-ইত্যুক্তবতীত্যাদিনা। আঁবসথং গৃহম্। বিছ্বঃ পঞ্চমো যেষু তাঁন্, স্ববং য্ঠঃ ফড.- 

শী জপ অপি পাপা শী তা ওপর কাপ 

মানুষ তববাঁবিব এই উত্তম জন্মবৃততান্ত শুনিয়! সর্ববপ্রকাবেই ইহলোকে কীন্তি 

লাভ কবে এবং পবলোকে অনন্তুম্ুখ প্রাপ্ত হয' ॥৮৯ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-ভীগ্ম এই কথা বলিঘ৷ নীবব হইলে, যুধি্টিব গৃহে গমন 
কবিয়া ভীমপ্রভৃতি চাবি ভ্রাতা ও বিদ্ুবেব নিকট জিজ্ঞাসা কবিলেন--1১1 

“মানুষ ধর্ম, অর্থ ও কামে প্রবৃত্তি কবিয! থাকে, সেই তিনটীব মধ্যে কোন্ট 

শ্রেষ্ঠ কোন্টা মধ্যম এবং কোন্টাই ব| অধম 11২1 



১৫৫৬ মহাভারতে শান্তি_ 

ততোহ্র্থগতিতত্ৃজ্ঞঃ প্রথমং প্রতিভান্বান্। 

জগাদ বিছুরে! বাক্যং ধর্মবশান্্রমনুন্মরন্ ॥8| 
বিছুর উবাচ। 

বাহুশ্রত্যং তপস্তাগঃ শ্রদ্ধা যক্জক্রিয়! ক্ষমা। 

ভাবগুদ্ধির্দয়। সত্যং সংযমশ্চাত্মসম্পদঃ ॥৫। 

এতদেবাভিপদ্ধান্য মা তেভূচ্চলিতং মনঃ। 
এতন্ম,লো৷ হি ধর্মার্থাবেতদেকপদং হি মে|৬| 

রসের ধর্মে লোকাঃ প্রতিঠিতাঃ। 
এ দেবা বরে চার্থ; নাহি ৭ 

ভাবতকৌসুদী 
তত ইতি। অর্থগতিতত্বক্ঞো৷ জগদবস্থযাঁধার্ধ্যাভিত্তঃ, গ্রতিভানবান্ প্রতিভাশীলী ॥ 
বহ্বিতি। বাহশ্রত্যং বছষ্বতত|। শ্রদ্ধ। শাস্রর্থে দৃঢগ্রত্যয, ভাবশুদির্সনসে। নির্দোবতা, 

সংযম ইন্জরিয়নিগ্রহঃ, এতা৷ ধর্মলাভে আত্মনঃ সম্পদ? ॥৫ 
এতদিতি। এতৎ বাহ্শ্রত্যাতিগুণদশকম্, অভিগত্য্ প্রাপ্নুহি। চলিতং সন্দোহেন বিচ্যুতদ্। 

একপদং মুখ্যসত্যম্ ॥৬ 

ধর্া্ত গবীয়তবং বক্ত,মাহ ধর্েণেতি। তীর্দাঃ সংসাঁবসাঁগবাৎ। সমাহিতো বিধাতা স্থাপিতঃ|গ 
ভাব্তভাবদীপঃ 

যৌগজা গীত| ইত্যয়ং ষড.জগীতাধ্যাবঃ ॥১--২| ত্রিবর্গবিজয়াষ কামক্রোধলোভানাং জায় ॥৩--৪| 

ধর্মীবতারত্থাদবম্মশী স্বাহসা'বিবাক্যং বিছ্বব উবাঁচ--বাহিশ্রত্যমিতি। বাহশ্রত্যং বহধ্যফনমূ। তগ: 
ছাধর্শচবণমূ। ত্যাঁগে! দাঁনম্। নী বান! বনক্রিয়। দোমসংস্থাদিঃ | ক্ষম! আক্ুটন্ত 
কেকা ৬১০২২ ২৬৮ 5:52) 5 

কাম, ক্রোধ ও লোভ জয় কবিবাব জন উহার মধ্যে কোন্টার উপবেমনোনিবেশ 
করা কর্তব্য। আপনাবা হ্ৃষ্টচিত্তে থায়থভাবে ইহাঁব উত্তববাক্য বলুন 1৩ 

তাহাব পৰ অর্থতত্জ্ঞ ও প্রতিভাশালী বিছ্ব ধর্মশান্্র স্মবণ কৰিয়া প্রথমে এই 
কথা কহিলেন--॥8॥ 

বিহ্র.বলিলেন--বহুদর্শিতা, তপস্তা, ত্যাগ, শ্রদ্ধা, যজ্জক্রিয়া, ক্ষমা, মনঃশুদি, 
দয়া, সত্য ও সংঘম-_-এইগুলি ধর্লাভে নিজেব সম্পদ্ ॥৫1 

যুধিষ্টির! তুমি এই দরশটাকেই আশ্রয় কব, ইহা হইতে তোমাৰ মন যেন 
বিচলিত না হয়। কারণ, এই দশটাই ধর্ম ও অর্থের মূল ; ইহাই আমার শ্রব- 
বিশ্বাস ॥৬॥ 

মত পিলার সা পি 



পর্ব্বণি দ্বিষক্্যধিকশততমৌধহধ্যায়ঃ ৷ ১৫৫৭ 

ধন্মণে রাজন! গুণশ্রেষ্ঠো মধ্যমো হার্থ উচ্যতে। 
কামে ববীয়ানিতি চ প্রবদন্তি মনীষিণ? 1৮ 
তম্মাদ্বন্মপ্রধানেন ভবিতব্যং বতাত্মনা ৷ 
তথা চ সর্ববভূতেষু বণ্তিতব্যং বথাত্বনি ॥৯| 

বৈশম্পীয়ন উবাঁচ। 
স্মাপ্তবচনে তন্সিনন্থশীন্ত্বিশার্দঃ | 

পার্থ! ধন্ম্ণর্ধতত্জ্ঞো জগ বাক্যং প্রচোদিতঃ ॥১০। 
অর্জুন উবাঁচ। 

কম্মভূমিরিয়ং রাজন্! ইহ্বার্তী প্রশস্ততে। 
কৃষির্র্বাণিজ্যগোরক্্যং শিল্পানি বিবিধানি চ ১১] 

পপি পট 

ধর্ম ইতি। গুণাঁনাং গৌণপুরুতার্থানাং ধ্দার্ঘকামানাং মধ্যে শ্রেঠঃ। যবীয়ানযমঃ|লা 
তন্মাদদিতি। ধর্ম এব প্রধানে। যন্ত তেন, যতাত্মুনা। সংযতচিত্তেন পুকৃষেণ 1৯1 

সমাগ্তেতি। পার্ঘোহ্ুনঃ। প্রচোদিতঃ পূর্বপ্রশ্নেনৈব প্রণোদিতঃ 1১৭ 
বর্মেতি। ইয়ং পৃথিবী, বার্তা, অর্থপ্রবৃত্তিং। গোবক্ষাং পণুপালনম্, প্রশস্তন্ত ইতি বচন- 

বিপবীণীমেনানুবৃভিঃ ॥১১ 
ভাঁব্তভাব্দীপঃ 

তাঁডিতন্ত ব। নির্ব্বিকী বিত্ম্, ভাবশুদ্িনিবপটত্ম্। দা দীন্যন্ুিদৃক্ষ।। সত্যং হিংসাশৃন্তং 
যথীর্ঘবচনমূ। সংযম ইন্দিযবনিগ্রহঃ। এত] দশ আ'্মনো ধর্ঘনত সম্পদ এশ্বধ্াণি ৫১০ 

_খবিবা ধর্মেব বলেই সংসাঁবসাগব হইতে উত্তীর্ণ হইযা থাকেন, ধর্মেৰ উপবই 

ত্রিভুবন বহিষাছে, ধর্মে প্রভাঁবেই দেবতীবা উন্নতি লাভ কবিষাছেন এবং অর্থও 
ধর্ম্মেব উপবেই নির্ভব কবে ॥ 

বাজ ! পত্তিতেব। বলেন-_ধর্মই গুণেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অর্থ মধ্যম এবং কাম 
নিকৃষ্ট ॥৮। 

অতএব মানুষ সংযতচিত্ত হইয়া ধমকে প্রধানভাবে বাখিযা চলিবে এবং নিজেব 

উপবে যেমন ব্যব্হাঁব কবা হয, সমস্ত প্রাণীব উপবেই তেমন ব্যবহাঁব কৰিবে? ৯ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--এই কথা বলিষ| বিছুব বিবত হইলে, অর্থশান্ত্রবিশীবদ ও 
ধন্মর্থতত্জ্ঞ অর্জুন যুধিিবেৰ প্রশ্ন অনুসাঁবে এই কথ! বলিলেন 1১০॥ 

অর্জুন বলিলেন--বাঁজ1! এই পৃথিবী কম্মভূমি, এখানে অর্থপ্রবৃত্তিই প্রশস্ত 
এবং কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও নানাবিধ শিল্প প্রশস্ত বলিব কথিত হয ॥১১॥ 



১৫৫৮ মহাভারতে শাস্তি- 

অর্থ ইত্যেব সব্বেধাং কন্মণীমব্যতিক্রমঃ। 

ন হ্যতেহর্থেন বর্তেতে ধন্মকামাবিতি শ্রুতিঃ |১২। 
ব্ষয়েহার্ঘৰান্ ধন্মমারাধয়িতুমুভমমৃ। 
কামঞ্চ চরিতুং শক্ত দুত্পাপমকৃতাত্মভিঃ ॥১৩॥ 

অর্নস্তাবয়বাবেতৌ ধন্মকামাবিতি শ্রুতিঃ। 
র্থসিদ্ধা বিনির্তীবুভাবেতে৷ ভবিষ্যতঃ |১৪| 
তদ্গতার্থং হি পুরুষং বিশিষ্উতরযোনয়ঃ 
ব্রহ্মাণমিব ভূতাঁনি সততং প্ু্টপাসতে |১৫| 
জটাজিনধরা দান্তাঃ পঞ্চদিগ্ধা! জিতেজ্িরাঃ। 
মুণ্ডা গিস্তস্তবশ্চাপি বন্তযর্থার্থিনঃ পৃথক্ ॥১৬॥ 

অর্থ ইতি। অব্যতিত্রমঃ অব্যতিচাঁবঃ | অর্থেন খাতে বিনা ॥১২॥ 
বিষধৈবিতি। অর্থবান্ ধনী জনঃ, উত্তমং ধর্ম, আঁবাধবিতুং সেবিতুম্, অক্তীভিঃ অশিক্ষিত- 

বৃদ্ধিভিঃ হুপ্ৃীপং কামঞচ বিষধৈ রূপাদিভিঃ চবিতুং শক্তো৷ ভবতি ॥১৩| 
অর্থন্তেতি। অবববৌ অন্বভূতৌ | বিনির্বাতী নিষ্পনৌ, দেহসিদ্বৌ হত্তপদাদিসিদ্ধিবদিতি 

ভাবঃ ॥১৪॥ 

তদিতি। তৎ তন্মাৎ ভূতাঁনি প্রাণিনঃ ব্রশ্মাণমিব, বিশিষ্টতবযোনয়ঃ প্রধানতবমামুযাঃ 
গতার্থং প্রাণ্তধনং পুকষং দততং পথুর্যপাঁসতে ॥১৫| 

জটেতি। দন্ত ন্িতচিতভীঁঃ, জিতেন্দ্িযা ইতি বহিবিক্দ্রিষজবপবম্। অতো ন পুনকক্তিঃ। 
মুণ্ড মুগ্ডিতমস্তকা নিস্তন্তবশ্চ।পি নিঃসন্তান! অপি ॥১৬| 

আমরা শুনিয়। থাঁকি যে, একমাত্র অর্থই সমস্ত কন্মেবি অব্যভিচাবী উদ্দেস্ট। 

কাবণ, অর্থ ব্যতীত ধর্ম ও কাম থাকিতেই পাৰে না ॥১২॥ 
ধনী মানুষ উত্তম ধর্মে সেবা এবং অশিক্ষিত বুদ্ধিগণেব পক্ষে দুর্লভ, কাম 

আচরণ বপাদি বিষয়দ্বাবা কবিতে সমর্থ হয় ॥১৩। 

আমাদেব শুনা আছে যে, ধর্ম ও কাম এই ছুইটী অর্থেব অঙ্গ ; স্ৃতবাং এক 

অর্থ সিদ্ধি হইলে এই দুইটাই আপনা আপনি সিদ্ধ হয় ॥১৪॥ 

অতএব প্রাণীবা যেমন সর্ববদা ব্রচ্মাব উপাসনা কবে, তেমন প্রধান মানুষেবা 

সর্বদাই ধনী মানুষেব উপাসনা! কবিয়া থাকেন ॥১৫॥ 

জটাজিনধাবী, সংঘতচিত, কক্দসিলিপ্ত দেহ, জিতেন্ডি় ও মুক্তিতমন্তক নৈটিক 

্রশ্থাচাবীবাও অর্থার্থা হস পৃথক্ পৃথক্ বাস কৰিয়! থাকেন ॥১৬ 



পর্বণি ছিষক্য ধিকশততমৌহ্ধ্যায়ঃ। ১৫৫৯ 

কাষায়বসনা্চান্যে শবশ্রুল! হুীনিষেবিণঃ | 
বিদ্বাসশ্চৈব শাস্তাশ্চ মুক্তাঃ সর্ববপরিগ্রহৈ? ॥১৭। 
অর্থার্থিনঃ সম্তি কেচিদপরে স্বর্গকাঁজ্ফিণঃ | 
কুলপ্রত্যাগমাশ্চৈকে স্বং স্বং ধর্মমনুতঠিতাঃ ॥১৭। 
আস্তিকা নাস্তিকাশ্চৈৰ নিয়তাঃ সংঘমে পরে । 
অপ্রজ্ঞানং তমোভূতং প্রজ্ঞানন্ত প্রকাশিতা ॥১৯| 

ভূৃত্যান্ ভোগৈর্থিষো৷ দট্ডৈর্যো৷ বোজয়তি সোহ্র্থবান্। 
এতম্মর্তিমতাং শ্রেষ্ঠ | মতং মম যথাযথমৃ। 
অনয়োস্ত নিবোধত্বং বচনং বাক্যকণ্ঠযোঃ ॥২০| 

ভাবতকৌমুদী 
কাঁষায়েতি। শাশ্রলা; শ্বশ্রধাবিণঃ, হ্রীনিষেবিনঃ অর্থপ্রার্থনাঁঘাং লজ্জাবস্তোপি। সর্দপবি- 

গ্রহৈঃ কলত্রার্দিপবিজনৈঃ মুক্তা বিহীন অপি অর্থাথিন ইত্যনুবৃততিঃ ॥১৭॥ 

অর্থেতি। কুলং প্রত্যাগচ্ছস্তি বানপ্রস্থাশ্রমাৎ পৰবং পুবর্থৃহমাগচ্ছন্তীতি তে। তে তাদৃশা- 
শচৈকে পু্বর্ধার্থিনো৷ ভবস্তীতি মহন্ধঃ ॥১৮| 

আঁস্তিকা ইতি। আঁস্তকাদর়োহপি অর্থার্থিন ইত্যমবৃত্তিঃ। অপ্রত্রানম্ অন্ত প্রাধান্তে- 
নানববোধ, তমোভূতং মোহ্ংস্ববপম্ ; ্রজ্ঞানন্ত অর্থন্ত প্রীধান্নেনাববে ধন্ত প্রকাঁশিতা চিবমেব 

প্রকাশং বাঁস্ততি ॥১৯॥ 
অর্থফলমাহ ভূত্যানিতি! যথাবথং বহছদৃ্টান্তসত্বাৎ সতাম। অনযোর্নকুলসহদেবয়েঃ, 

নিবোঁধ শৃণু। বাক্যং কঠে যযোন্তযোর্বকুমুৎস্থকযোবিত্যর্থ;। যটপাদৌহ্রং শ্লোকঃ 0২ পা 

ভাবতভাবদীপঃ 
এবং ধর্মশ্রৈষ্ঠো বিছুবেণ প্রতিপাদিতেহ্থশৈষ্ঠ্যমঞ্ঘুন আহ--কর্মভূমিবিতি ॥১১] অব্যতিক্রমঃ 
মর্যাদা 1১২--১৫॥ নিম্তত্তবঃ নৈঠিকবদ্ষচাবিণঃ ॥১৬--১৮॥ প্রজ্ঞানমর্থশষ্ঠ্যবিষষম্ ॥১৯| 

কাষাঁয়বসনপবিধাধী, শ্বাশ্রধাবী, লজ্জাশীল, শান্তুচিন্ত, সর্ববসংসর্গহীন অন্য 

জ্ঞানী লোকেবাও অর্থার্থা হইযা থাকেন 1১৭1 
অন্য কতকগুলি লোক ্ বর্গকাঁমী হইযা অর্থপ্রার্থী হন এবং অপব কতকগুলি লোক 

বানপ্রস্থাশ্রম হইতে গৃহে ফিবিয়া আিযা অ'পন আঁপন ধর্মেবি অনুষ্ঠান কবিতে 

থাকিযা অর্থ কামন, কবেন ॥১৮| 

অন্য অনেক আস্তিক, নাস্তিক এবং সংযমে নিবত লোক অর্থ প্রার্থন। কবিযা 

থাকেন। অতএব অর্থকে প্রধান বলি! ন! বুঝা ভুল। কেন না, অর্থকে প্রধান 

বলিয়। বুঝ।ই চিবদিন প্রকাশ পাইবে ॥১৯॥ 



৯৫৬২ মহাভারতে শাস্তি-_ 

ভীমসেন উবাচ। 
নাকামঃ কাময়ত্যর্থং নাকামো৷ ধর্্মমিচ্ছতি | 
নাকামঃ কাময়ানোহস্তি তম্মাৎ কামে! বিশিষ্যতে |২৯| 

'কামেন যুক্ত! খয়ন্তপস্তেব সমাহিতাঃ। 

পলাশফলমূলাদা বায়ুতক্ষাঃ হুসংযতাঃ |৩০॥ 
বেদোপবেদেতবপরে যু্তাঁ স্বাদ্যায়পারগাঃ। 
শ্রীদ্ধজ্ঞক্তিয়ায়াঞ্চ তথা দানপ্রতিগ্রহে ॥৩১| 

বণিজঃ কর্ষকা গোপাঃ কারবঃ শিল্পিনম্তথা । 

দৈবকর্মকৃতশ্চৈৰ যুক্তাঃ কামেন কর্মনু ॥৩২| 
সমুদ্রুং বা বিশস্ত্যন্তে নরাঃ কামেন সংযুতাঃ। 

_কামো হি বিবিধাকারঃ সর্ববং কামেন সম্ততমূ 1৩৩ |৩৩|। _ 

ভাবতকৌমুদী 
নেতি। কামে! নাঁম বিষাঁভিলাষঃ তদ্ধিবহিতঃ অকামে! জনঃ, অর্থং ধনম্। কামযাঁণঃ কিমপি 

কাময়মানঃ, তন্মাৎ সর্বত্র কামন্তাব্যভিচাঁবাৎ ॥২৯॥ 
কামেনেতি। কামেন স্বর্গাগ্ততিলাষেণ। সমাহিত অভিনিবিষ্টা | পলাশং পর্ণং ফলং 

মূলঞ্চ অদস্তি খাঁদন্তীতি তে। অত্তেঃ কর্মণ্যন্ ॥৩০ 
বেদেতি। স্বাঁধায়ানাঁং বেদাঁনাং পাঁবগ! অপি মপবে জনা:, বেদোঁপবেদেষু বেদবেদান্তেযুঃ 

তথা শ্রাদ্ধাদৌ চ, যুক্তাঁঃ কামাঁদেব প্রবৃতাঃ॥ ৩১ 
_ বি ইতি। 'দৈবকর্মারুত: পুবোহিতাদৃযঃ কামেনৈব কর্ন ু ক্তা! নিবতী। ভবস্তি 1৩২1. 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-নকুল ও সহদেব সেই কথা বলিয়া বিরত হইলেন; তখ তখন 
ভীমদেন এই সকল বাক্য বলিতে আরম্ভ কবিলেন ॥২৮| 

ভীমসেন বলিলেন--কামনাহীন মানুষ অর্থ কামন! কবে না, কাঁমনাহীন মান্য 
ধর্ম কামনা করে না! এবং কামনাহীন মানুষ কিছুই কামনা কবে নাঃ অতএব 
ত্রিবর্গের মধ্যে কামই শ্রেষ্ঠ ॥২৯॥ 

খাষিরা ব্বর্গাদি কামনা কবিয়াই অত্যন্ত সংযত হইয়া পত্র, ফল, মূল ও বাযু ভক্ষণ 
করিতে থাকিয়া তপস্তায় অভিনিবিষ্ট হন ॥৩০॥ | 

অন্ত কতকগুলি লোক বেদপারদর্শী হইয়াও আবাব বেদ ও বেদাস্তে এবং শ্রাদ্ধ 

যজ্ঞ, দান ও প্রতিগ্রহে কামনাবশতই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ॥৩১॥ 

বণিক, কৃষক, গোঁ, কারু, শিল্পী এবং দৈবকর্ণ্ণকাবীঝ। কামবশতই আপন আপন 
কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥৩২। 

০৯) কামমানোহস্তি-বর্ধ। 
ক. সপানপা সপ খিল পিসি পিসি লিখিত আক্ড 



পর্বণি দ্বিষ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ| ১৫৬৩ 

নাস্তি নাসীননাতবিশ্যদৃভূতং কামাত্মকাৎ পরমৃ। 
এতৎ সাঁরং মহারাজ ! ধর্ার্থাবত্রসংস্থিতৌ ॥৩৪] 
নবনীতং যথা দর়ন্তথা কামোহ্ধধন্ম্তঃ। 
শ্রেয়ন্তৈলং হি পিণ্যাকাদৃত্ৃতং শ্রেয় উদশ্থিতঃ | 
শ্রেয়ঃ পুজ্পফলং কাষ্ঠাৎ কামো ধন্মার্থযোর্বরঃ ॥৩৫। 
পুষ্পতো মাধ্বীকরসঃ কাম আত্যাং তথা স্মৃতঃ। 
কামে। ধন্মর্থয়োরধোনি; কামশ্চাঁথ তদাত্বকঃ ॥৩৬| 

নাকামতে। ব্রা্মণাঃ ন্বন্নমর্থামীকামতো| দদতি ত্রান্মণেভ্যঃ | 
_নাকামতো বিবিধা লোকচেফটা তম্মাৎ কামঃ প্রাক্ ভতিবরগ্ত দৃষঃ ॥৩৭| 

ভাবতকৌমুদী 
সমুদ্রমিতি। কাঁমেন বত্াদিলিগন্ব]। অন্ততং ব্যাপ্তম্ ॥৩৩ 

নেতি। কাম আত্মনি যন্ত তম্মাং, গবমন্তৎ, ভূতং প্রাণী ॥৩৪ 

নবেতি। অর্থধন্মতো ধন্মার্থাভ্যাম্। পিণ্যাকাৎ তিশকন্কাং | উদশ্বিতস্তক্রাৎ । বট পাঁদোহ্য়ং 
শ্লোক: ॥৩৫| 

পুষ্পত ইতি | মাঁধবীকবসো! মধু, শ্রেয়ানিতি লিঙ্ব্ত্যরেনামুবৃত্তিঃ | আভ্যাং ধর্শার্থাভ্যাম্। 
যোনিঃ কারণম্, তরোরধ্খার্ঘরোবাত। শ্বরূপং বন্মাথ সঃ 1৩৬ 

ভাব্তভাবদীপঃ 
ছুরমতমেবৈতদীষন্তেদেন দর্নিতম্।২৭--২৮| কামন্তৈব প্রীধান্যং মন্থানো৷ ভীমসেন উবাচ-_নাকাঁম 
ইতি ॥২৯--৩৪] উদস্থিতঃ তক্রাৎ |৩৫--৩৬। অকামতঃ_ কাম বি বিনা কেবলার্থাৎ। : দবন্নং 

অন্ত কতকগুলি লোক কামসমঘ্িত হইয়াই সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ কৰে; অতএব 

কাম নানাপ্রকার এবং সমস্ত বিষয়েই কামব্যাপ্ত ॥৩৩| 

মহারাজ | কামি ভিন্ন কোন প্রাণী পুর্ব ছিল না, বর্তমানে নাই এবং 
ভবিষ্যতেও থাকিবে না_-ইহাই ত্রিবর্গেব মধ্যে সাব এবং ধর্ম ও অর্থ এই কামের 
উপর নির্ভর করিয়াই থাকে 1৩৪ 

ননী যেমন দধিৰ সাব, তেমন কাম ধর্ম ও অর্থেব সাব; আব তিলের কন্ধ 
হইতে যেমন তৈল, তন্রু হইতে যেমন ঘৃত এবং কাণ্ঠ হইতে যেমন পুষ্প ও ফল 
শ্রেষ্ঠ, তেমন কাম ধর্ম ও অর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ ॥৩৫। 

মধু যেমন পুষ্প হইতে শ্রেষ্ঠ তেমন কাম ধর্ন্ম ও অর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ। কাম 

ও অর্থের কারণ। অতএব ধরণ ও অর্থ কাম হইতেই উৎপন্ন হয ।৩৬ 
শি পপির 

(৩৬) পষ্পতো! মধ্বিকবস:--বন্দ। 



১৫৬৪ মহাভারতে শাস্তি- 

নুচাঁরুবেশাভিরলক্কৃতীভিম্মদোৎকটাভিঃ প্রিয়দর্শনাভিঃ |. 
রমন্য যোষাঁভিরুপেত্য কামং কামে। হি রাজন্! পরমো৷ ভবেনঃ 1৩৮| 

বুদ্ধিন্মৈষ।৷ পরম! হি রাজন্ ! মাভূদ্বিচারস্তব ধন্মপুত্র !। 
স্তাৎ সংহিতং সন্ভিরফন্ত সাঁরং মমেতি বাক্যং পরমানৃশংসম্ ॥৩৯॥ 

ধন্ম্র্ঘকামাঃ সমমেব সেব্যা যো হোকভভঃ ম নরো৷ জঘন্যঃ। 

ছিরে দাক্স্যং প্রবদন্তি মধ্যং স উত্তমে। বৌৎভিরতিবরষে |৪০| 
শি লেপ পলি সস্পাপপিপাশশিস্পিপনী পপি | পা শরশিশি শী 

ভারতকৌযুদী 
নেতি। ব্রা্গণ! ব্রাহ্মণেভ্যঃ অকামতঃ ন্বননম্ উত্রুষ্টমোদনম্, অকাঁমতঃ অর্থান্ ধনানিচ 

ন দরদতি। ত্রি্গ্ত ধর্ার্থকামানাং প্রাক্ প্রথম; প্রধান ইতি যাবৎ দৃষ্টঃ ।৩৭ 
সুচাকবিতি। কামমুপেত্য আশ্রিত্য পবম উত্তম আশ্রধণীধঃ 1৩৮1 
বুদ্ধিবিতি। সপ্ভিবিজ্যৈবপি সংহিতং সন্ধানেন গৃহীতস্, অফন্ত অতুচ্ছম্, সাঁবমু্মমূ, পরম 

নৃশংসম্ অতীবানিষ্ঠুবম্ ॥৩৯| 

ধর্মেতি। জ্ঘন্তঃ অধমঃ | তথোধ্ার্থকো, দাক্ষ্যং সেবানৈপুণ্যঞ্চেৎ তদা! তং পুকষং মধামং 
প্রবদত্তি ॥৪০। 

পপি সখ পি শপ্পর্পপজীলপ্পর | জপ পপ পপপ্প শীি 

ভাবতভাব্দীপঃ 
ৃ্ামস্তি নহি ধনমন্তীতি সৃষ্ট ভুজ্যতে, অপি তু ক্াত্মকঃ কামোধস্তীতি অন্যথা! জবিতনতাপি মষ্ট 
দীয়েত।৩৭--৩৮। পবিধাস্ছিতস্ত পবিতঃ খাতা পবিথা সর্ধ্ধেতো মূলশৌখ ইত্যর্ঃ। তত্র হিতন্ত 
অনৃশ্ংলমনিষ্ুবম্1৩৯॥ দাক্্যম্ অর্থহেতৃতবান্ধ্যং মধ্যমম্ অর্থাৎ কাম উত্তমে| ধন্মেণ জঘন্ত ইতি 

ব্রাহ্মণেবা কোন কামন। ব্যতীত ব্রাক্গণদিগকে উত্তম অন্ন অর্থ দান করেন না 

এবং কামনা৷ ব্যতীত লোকেব নানাবিধ চেষ্টা হয় না| অতএব কাম ত্রিবর্গেব মধ্যে 

শ্রেষ্ঠ ॥৩৭॥ 
বাজা! আপনি কাম অবলম্বন কবিয়! সুন্দববেশা, অলম্থৃতা, মদমতা ও প্রিয় 

দর্শনা বমণীদেব সহিত বমণ ককন। কারণ, আমাদেব ন্যায় লোকদিগে পক্ষে কামই 

শ্রেষ্ঠ ॥৩৮] 
রাজা! আমাব এই বুদ্ধিই উত্তম বলিয়া মনে করুন। অতএব ধর্মাপুত্ ! 

আপনাব এব্ষিয়ে ষেন কোন বিচাঁব বা বিতর্ক উপস্থিত না হয়। আমার. এই 

বাক্য উত্তম, কৌমল, শ্রেষ্ঠ ও তুচ্ছতাবিহীন ; নুতবাং পণ্ডিতেরাও অনুসন্ধান 
করিয়া এই বাক্য গ্রহণ কবেন ॥৩৯॥ 

(৩৯) নির্মৈবাপবিখা স্থিতস্ত বঙ্গবর্ধ_নি। ] 



পর্বণি ছ্ষক্ট্যধিকশততমোইধ্যায়ঃ। ১৫৬৫ 

প্রাঙ্জঃ সুহচ্চন্দনসারলিপ্তো বিচিত্রমাল্যাভরণৈরুপেতঃ। 

ততো বচঃ সংগ্রহবিস্তরেণ প্রোক্তাথ বীরান্ বিরবাম ভীম |৪১। 

ততো মুহূর্তাদথ ধর্মমরাঁজো বাক্যানি তেষামনুচিন্তয সম্যকৃ। 

উবাচ বাচাইবিতথং ম্মরন্ বৈ লব্বশ্রন্তাং ধর্ম ভূতাং বরিষ্ঠঃ |৪২] 
যুধিষ্ঠির উবাচ | 

নিঃনংশয়ং নিশ্চিতৎন্মশাস্ত্রাঃ সবের্ব ভবস্তে। বিদিতপ্রমাণাঃ। 
বিজ্ঞাতুকামন্ত মমেহ বাক্যমুক্তং যদ নৈ্ঠিকং তচ শ্রুতং মে। 
ইদং ত্বশ্ং গদতে! মমাপি বাক্যং নিবোধধ্বমনন্যতভাবাঃ ॥৪৩| 
যো৷ বৈ ন পাপে নিরতো ন পুণ্যে নার্থে ন ধর্মে মনুজে ন কামে। 

... বিমুক্তদোষঃ স সমলোধটকাঞ্চনো বিমুচ্যতে ছুঃখনুখার্থসিদ্ধে; ॥8৪| 

ভাঁবতকৌমুদী 
প্রাজ্ঞ ইতি। শোঁভনঃ হদর়ং যন্ত স নুহৎ। সংগ্রহে সংক্ষেপবিষষে বিস্তাবেণ 1৪১ 

তত ইতি। অবিতথং সত্যং শ্মবন্ অনুসনাধানঃ লব্ধ! শ্রুৎ শাল্গশ্রবশং ধৈস্ভেষাম্ 1৪২| 
নিবিতি। নৈঠিকং দিদ্ধাত্তনিষ্পভিযুক্তমূ। নিবোধধ্বং শৃণুত, অনন্ঠভাবা অনন্তচিততাঃ 

ষট্পাদোহ্রং শ্লৌকঃ 1৪৩ 

বাস্তবিকপক্ষে সমান ভাবেই ধর্ম, অর্থ ও কামে সেবা কব! উচিত। কিন্তু যে 
লোক ইহাব মধ্যে একটাঁব সেবা কবে, সেই লোক অধম; যে লোক ছুইটাব সেবা 
উস 25 রো তিনটাবই সেবা কবে, সেই লোক 
পম ॥৪০| 

তাহা পব প্রাজ্ঞ, সুন্বব চিত্ত, সাবচন্দনলিপ্ত দেহ এবং বিচিত্র মাল্য ও অলঙ্কাব- 

সমঘিত ভীমসেন যুধিষ্িবপ্রভৃতি বীবগণেব নিকট সংক্ষেপ বিষযে বিস্তবক্রমে উক্ত 
বাক্য সকল বলিয়া বিবত ইইলেন ॥8১॥ 

তদনস্তব শীন্জ্ঞ ও ধার্টিকগণেৰ শ্রেষ্ঠ যুধিষঠিব মুহুর্তবাঁল বিদুবগ্রভৃতিব বাক্য 
সকল চিন্তা কবিয়! এবং সত্য বিষষ শ্মবণ কবিতে থাকিয়া বলিতে লাগিলেন ॥৪২। 

যুধিষিব বলিলেন--.'আঁপনাঁব! সকলেই ধর্শান্ত্রে অর্থ নিশ্চিতভাবে জানিয়া- 

ছেন এবং সমস্ত প্রমাণও অবগত হইয়াছেন, এবিষষে কোন সন্দেহ নাই ; তারপৰ 

আমি ত্রিবর্গেব তত্ব জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহাতে আপনাবা যে সকল 

সিদ্ধান্ত বাক্য বলিয়াছেন, তাহাও আমি গুনিযাছি , এখন আমিও কিছু বলিতেছি, 
তাহা আপনাব! অবশ্থাই অনন্থচিত্ত হইযা শ্রবণ ককন 1৪৩ 

(৪১). পরথমার্ধাৎ পবম্ বৈশল্পা়ন উবাচ” বদ বর্দ। 



১৫৬৬ মহীভারতে শীস্তি_ 

ভূতানি জাতিম্মরণীত্মকাঁনি জরাবিকারৈশ্চ সর্মান্বতানি। 
তুয়শ্চ তৈস্তৈঃ প্রতিবোধিতানি মোক্ষং প্রশংসত্তি ন তঞ্চ বিশমঃ18৫] 

ন্নেহেন যুক্তস্ত ন চাস্তি মুক্তিরিতি হবযস্গবানুবাচ। 
বুধাশ্চ নিবর্বাণপর! ভবন্তি তন্মান্ন কুর্ধযাৎ প্রিয়মপ্রিয়ঞ্চ ॥৪৬| 

এতৎ, প্রধানঞ্চ ন কামকারে বথা নিযুক্তোহম্মি তথা করোমি। 
ভূতাঁনি সব্র্বাণি বিধিনিষুঙ্ক্তে বিধিবর্বলীয়ানিতি বিত্ত সবের্ব |8৭| 

ভাব্তকৌমুদী 
ধ ইতি। বিমুক্তদোষঃ ক্রোধলোভাদিশ্্সঃ, সমে তুল্যে লেষ্টিকাঞ্চনে যন্ত সঃ। ছুঃখনুখারথানা 

সিদ্ির্ন্মিন্ তন্মাৎ বন্ধাঁৎ বিমুচ্যুতে ॥8৪| 

ভূতানীতি। জাতীনাং পূর্বজন্মনাং স্মব্ণানি আত্মন্থ মনঃস্থ যেষাং তাঁনি। জব বাঁ্ধ- 
জীর্ণতা৷ বিকাঁবাশ্চ বোগীদয়ঃ তৈঃ সমদ্থিতানি, তৈত্তৈ জুখছঃখৈঠ, ভূর বহুদং প্রতিবোধিতানি, 
ছুঃখাকবঃ সংসাব ইতি জ্ঞাপিতানি, ভূতানি মাঁনবাঁঃ মোক্ষং প্রশংস্তি; কিন্ত তথ মোক্গং বং 
ন বিদ্বো৷ জানীমঃ জ্ঞানালাভাৎ ॥৪৫% 

ন্নেহেনেতি। ন্নেহেন বাঁগেণ, পবমপ্রিষমিত্যভিধানাৎ ঘেষেণ চ। বুধ! বাঁগদ্েহীন! 
জানিনঃ ॥৪৬| 

এতদ্দিতি । এতদুচ্যমাঁনং মনন মুক্তিলাভে প্রধানং কাবণম্, কিন্তু কামকারঃ স্বেচ্ছাঁচাবো। ন। 
তন্মননমেবাহ যথেতি। নিযুক্তে] বিধিনা। ভূতানি প্রাণিনঃ ৷ বিত্ত যৃষং জানীত 1৪৭ 

ভাবতভাবদীপঃ 
ফলিতম্ |৪০--৪১। লব শ্রুৎ শ্রবণং যৈস্তেযাঁং লবষশ্রতাম্ 19২॥ নৈঠিকং সিদ্ধান্তবপমূ। এতেন 
পূর্বের সর্বে পূর্ববপক্ষা এবেত্যুক্তম্ ॥৪৩| যঃ পাপাদিপঞ্চকে ন নিবত; স ছুংখন্খাদি সিদ্ধি 

তম্মাৎ সর্ববকম্মবৃন্দাদিমুচ্যতে 088 জাতির্জন্ম ল্মবণমতীতার্থমবণং তেনাতীতত্বমাত্রং লক্ষ্যতে 

অন্মমবণাত্মকানীত্যর্থ: ॥৪৫॥ ন্নেহেনেতি। বাগছেষক্লোকপলক্ষণম্। এতেন মুক্তেছুল তত্বমাহ_ন 
_চেতি। তথাপি প্রার্থ্যা চ সেত্যাহ-_বুধ! ইতি ॥৪৬| এতৎপদার্ধমাহবথেত্যাদিন। ॥৪% 

সি পলা সি সত পালা পালাল ০: সিন সিসি সস্পাস্পি সি পাপা 

যে লোক পাপ, পুণ্য, ধর্ম, অর্থ ও কামে নিবত নহে এবং সমস্ত দোহমুক্ত ও 

লোষ্ট্রকাঞ্চনে সমদর্শী, সেই লোক সুখ, ছুঃখ ও অর্থসিদ্ধিযুক্ত সংসাঁব হইতে মুক্তি 
লাভ কবেন 788॥ 

জাতিম্মব ও জবাবিকাবযুক্ত মাঁনবেবা সাংসাঁবিক নান! দুঃখ ভোগে অনববত 
প্রতিবোধিত হইযা মুক্তি প্রশংসা কবেন; কিন্তু আমবা সে মুক্তিব বিষয় 
জানি না ॥8৫। 

ব্রহ্মা বলিযাছেন যে, বাঁগদ্েবযুক্ত পুকষেব মুক্তি হয় না; কিন্তু বাঁগদেষবিহীন 

জ্ঞানীবাই মুক্তিগ্রবণ হইয়। থাকেন। অতএব মানুষ বাঁগবশতঃ কাহাঁকেও প্রিয় 
কবিবে না, কিংবা দ্বেষবশতঃ কাহাঁকেও অপ্রিয় কবিবে না ॥৪৬ 



৷ পর্বণি দ্িষষ্ট্রধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১৫৬৭ 

ন কম্মণীপ্োত্যনবাপ্যমর্থং যস্তাবি তদ্বৈ ভবতীতি বিত্ত। 
ত্রিবর্গহীনোহপি ছি বিন্দতেহ্্থ তন্মাদহো লোকহিতায় গুহম্ 1৪৮] 

বৈশম্পাঁয়ন উবাচ। 
ততস্তদ ং মনোগতং সমস্তমাজ্ঞায় ততো হি হেতৃমৎ। 
ত্দা টি জহর্ষিরে চ তে কুরুপ্রবীবায় চ চক্রিরেহঞ্লিম্ ॥৪৯| 
ুচারুবাক্ষরচারুভূষিতাং মনোহনুগাং নির্ঘ,তবাক্যকণ্ঠকামূ। 
নিশম্য তাং পার্থিব ! ভাষিতাং গিরং নরেন্দ্াঃ শরশশংহরেব তে ৫০ 

নেতি। ত্রিবর্গহীনোহপি ধন্মার্থকামশৃষ্টো! মুমুক্ষবপি | পবেণ দততর্থং ধনং বিন্দূতে লভতে। 
গুহং মুক্তিমাধনং গৌপনীষম্ ॥6৮| 

তত ইতি। ততঃ পবম্ অগ্রং শ্রে্টম। ততো! যুধিঠিবাঁৎ, হেতুমৎ যুক্তিযুক্তমূ ৪১1 
স্বিতি। হচারুভিঃ বর্ণেনৈঃ অক্ষবৈঃ স্ববৈশ্চ চাকভূষিতাং সম্যগনন্কতাম্, নির্ধুতানি 

তানি বাক্যানা: কণ্টকাঁনি কণ্টকবৎ ছুঃশ্রবত্বাদষে! দোষাঁঃ যয! তান্ 1৫০1 
ভাঁবতভাব্দীপঃ 

অর্থ মোনগং বি জানীত শোকহিভাষ ৫ মোক্ষায ত্রিবর্গহীনোহপি গুহমর্থং বহভং জানং বিদ্বতে 

এইবাপ মনে কবাই মুকিৰ ও প্রধান উপাঁ, কিন্ত ্বচছাচাব নহে; বিধাতা 
আমাকে যে কার্ধ্ে নিযুক্ত বেন, আমি তাহাই কৰি। [বধাতা সমস্ত প্রাণীকেই 
নিযুক্ত কবিষা! থাকেন। কেন না, বিধাতাই সর্ব্বাপেক্ষ। বলবান্ঃ ইহা তোঁমবা 
অবগত হও 08৭ 

মানুষ কর্ম! অপ্রাপ্য অর্থ পা না এবং যাহা হইবে তাহাই হয, ইহা তোমবা 
অবগত হও। মানুষ ধর্ম, অর্থ ও কাম শূন্য হইযাও অর্থ লাভ কবে। অতএব 

লোকহিতেব জন্ মুক্তিব উপাষ গোঁপনীয বাঁধিবে? 18৮ 

বৈশম্পয়ন বলিলেন--তাহাব পব বিছ্বপ্রভূতি নবশ্রেষ্ঠগণ যুধিষিবে সেই 
সকল যুক্তিযুক্ত, মনোমত ও শ্রেষ্ঠ বাক্য শ্রবণ কবিষা! তাহাকে প্রণাম কবিলেন, 
আনন্দিত হইলেন এবং অঞ্জলি বন্ধন কবিলেন ॥৪৯ 

বাজা জনমেজয় ! যুধিষ্টিবেব সেই সকল বাক্যে কোনও দোষ ছিল না, গ্রত্যুত 
অতি সুন্দৰ ম্বব ওর্যগ্ন সন্নিবেশিত ছিল; স্থৃতবাং তাহ। মনেব অন্ুবূলই হইয়া- 
ছিল। অতএব তাহা শুনিয়া! বিছ্বপ্রভৃতি নবশ্রে্ঠগণ তাহাব প্রশংসাই 
কবিলেন ৫০ 

(৪৯). মনোহগং বদ | 
21 
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১৫৬৮ মহাভারতে শাস্তি 

স চাপি তাঁন্ ধন্মুতো মহামনাস্তদা গ্রতীতান্ প্রশশংস বীর্য্যবান। 
পুনশ্চ প্রচ্ছ সরিদ্বরাস্ুতং ততঃ পরং ধন্মমহীনচেতসম্ ॥৫১] 

ইতি শ্্রীহহাভারতে শতসাহস্যাঁং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্বণি 
আপদ্ধর্ে ফড়জগীতায়াং দবিষষ্ট্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ |০] 

ত্রিধষ্ট্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ : 

যুধিষ্ঠির উবাচ। 
পিতামহ! মহাপ্রাজ্ঞ ! কুরূণাং গ্রীতিবর্ধন | 
প্রশ্ন কঞ্চিৎ প্রবক্ষ্যামি তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্ঘসি || 
কীদৃশ মানবাঃ সৌম্যাঃ কৈঃ গ্রীতিঃ পরমা তব্থে। 
আয়ত্যাঞ্চ তদাত্বে চ কে ক্ষমান্তান্ ব্দন্য মে || 

ভারতকৌমুদী 

সইতি। গ্রতীতান্ সন্থষ্টান্। সবিদ্বানুতং গঞ্দাপুত্রং ভীগ্সস্, পপ্রচ্ছ গৃহাঁৎ পুনত্তংসমীপং 
গৃত্ত্যেথঃ ॥৫১॥ 

ইতি মহামহোঁপাধ্যাষ-ভাঁবতাঁচার্্য-শ্রীহবিদীসসিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচার্ধ্যবিবচিতায়াং স্হাঁভাঁবত 
টীকায়াং ভাব্তকৌমুদীসমাখ্যাবাং শাস্তিপর্বরণি দ্িষষ্যধিকশততমোঁহ্ধ্যায়ঃ॥০। 

পিতেতি। তৎপ্রশ্বনং ব্যাখ্যাতুম্ উত্তববচনেন বক্ত ম্ ॥১| 
কীৃশা! ইতি । আধত্যাম্ উত্তবকালে, তদাত্বে বর্তমানকাঁলে ৯, ক্ষমা: করণামর্ধাঃ ২] 

ভারতভাবদীপঃ 
লভতে পূর্ববোক্তোহধিকাবী 1৪৮| ততো বুধিষ্ঠিবাৎ, ততঃ রাঃ সর্বেরষাং বাক্যাদধেতুমর্দিতি 
বা ॥৪৯_-৫১| 

_ ইতি শাস্তিপর্বণি আপন্ন্মে নৈলকন্ীষে রত ঘিষট্যধিকশততমোহ্ধাঁরঃ ১৬২] 

তাহাব পৰ তখন বলবান্ ও উদাবচেতা -যুধিষ্ঠিব সন্ত বিদুবপরভূতিরও 
প্রশংস৷ কবিলেন এবং পুনবাঁয় নিকটে যাঁইষা উদীবচেতা ভীম্মেব নিকটে ধর্সনবন্ে 
প্রশ্ন কবিতে লাগিলেন ॥৫১॥ 

যুধিঠির বলিলেন--“কৌববগণেব শ্রীতিবর্ধক মহাপ্রা্জ পিতামহ! আমি - 

কোনও প্রশ্ন কবিতেছি, তাহা আপনি আমাব নিকট বলুন ॥১॥ 
ক “সষষ্ট্যধিকশততমোহধ্যাঃ--বঙ্গ বর্ধ নি। 



পর্ববণি ব্রিষষ্্যধিকশততমোহধ্যয়িঃ। ১৫৬৯ 

নহি তত্র ধনং ম্ফীতং ন চ সন্বন্ধিবান্ধাবাঃ । 
তিষঠন্তি ত্র তুহ্দস্তিস্তীতি মতি্দম |৩| 
ছুলভো হি সুহচ শ্রোতা ছুলভশ্চ হিতঃ হুহৃৎ। 
এতদ্ধর্মভৃতাংশেষ্ঠ ! সর্ব ব্যাখ্যাতুমর্ঘসি ॥8| 

ভীম্ম উবাচ! . 
সন্ধেয়ান্ পুরুষান্ রাঁজনসন্ধেয়াংস্চ তত্বৃতঃ | 

বদতো! মে নিবোধ তব নিখিলেন যুধিষ্ঠির ! [৫ 
লুৰঃ ক্ররস্তক্ধর্মা নিকৃতিঃ শঠ এব চ। 
সুত্রঃ পাপসমাচারঃ সর্বশঙ্কী তথালসঃ ॥৬| 

পা আল আপ চি পাক 

নেতি। ন্বীতং বহুলম্। যত্র সুযদস্তিঠন্তি তত্র শ্বীতধনা দক ন তিঠন্তি সহৎকা্ধাং ন 
কর্ পর-বনতীত্র্থঃ ৩ 

ছুর্নভ ইতি। শ্রোতা হিতবাক্যগ্, হিতো| হিতকাঁবী 18 

সন্ধেয়ানিতি | স্ধেয়ান্ সন্ধিষোগ্যান্ মৈত্রিকবণযোগ্যানিত্যর্থ: | 

ভাবতভাবুদীপঃ 

বন্তপি সর্ব বথাপ্রজমুপদেশার্ঘং গৃহুততি, তথাপি দক্ষিত্রল্লাভিঃ সর্বামাং সম্পদাং হেতুঃ, 
ছুযিতরসঘষ্ধঃ সর্ববাসামাঁপদাং হেতুবিতি সর্বপুক্ষসাধাবণোধ্থথঃ রৎঙ্গায়। বাজনীতেশ্চ সাবভূত ইতি 
তমেব বৃৎপাদয়তি প্রঙ্নোতবমুখেন--পিভামহ মহাপ্রাজ্জেত্যাদিনা ॥১| আরত্যাং পবিণামকালে, 

তদাত্বে চ বর্তমানকালে, ক্ষমা: হিতায়েতি শেষঃ ॥২॥ মিত্স্তার্থাদিভ্যোহন্তবঙত্বমাই--ন হীতি 

কোন্ গ্রকীব মামুষ ভাল, কাহাঁদের সহিত প্বম শ্রীতি হয এবং কাহারা 
বর্তমানে ও ভবিষ্ততে কার্যক্ষম হইয়া থাকে, তাহাদেব কথ! আপনি আমাব নিকট 

বলুন ॥২॥ 
আমাৰ ধাবন! এই থে, যে স্থানে নুহ থাকে, সে স্থানে প্রচুর ধন, সম্বন্ধী ও 

বন্ধুদের কোন প্রয়োজন হয় না ॥৩| 

হিতশ্রোতা সুহ্ৎ ছুল'ভ এবং হিতকাবী নুহদও ছুলভি। ধাশ্মিকশ্রেষ্ঠ! আপনি 
এই সকল বলুন ॥81 

ভীম্ম বলিলেন--“বাঁজা যুধিষ্টিব | কাহাদেব সহিত প্রণয কব! উচিত এবং 
কাহাদেব সহিত প্রণষ কবা উচিত নহে, তাহা আমি সর্বপ্রকারে যথাযথভাবে 

বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কব 1৫1 

১৯৭ 



১৫৭০ মহাভারতে শান্তি- 

দীর্ঘসৃত্রোহনৃজুঃ ্রুষ্টো গুরুতদারপরধর্ষকঃ। 
ব্যলনে যঃ পরিত্যাগী ভুরাত্মা' নিরপত্রপঃ 1৭॥ 

সর্বতঃ পাপদরশী চ নাস্তিকো। বেদনিন্দকঃ | 
সংপ্রকীর্ণেক্িয়ো লোকে বঃ কামং নিরতশ্চরেৎ || 
অপত্যো লোকবিদ্িষঃ সময়ে চানবস্থিতঃ। 
পিশুনৌহথাকৃতপ্রজ্ঞো মৎসরী পাপনিশ্চযঃ ॥৯| 
দুঃশীলোহথাকৃতাত্মা চ নৃশংস কিতবস্তথা | 
মিত্রৈরপকৃতির্ঘিত্যমিচ্ছতেহ্র্থ পরন্ যঃ ॥১০। 
দদতশ্চ যথাঁশক্তি বো ন তুষ্যুতি মন্দঘধীঃ। 
অধৈ্ধ্যমপি যো যুঙক্তে সদা মিত্রং নরর্ধভ 1১১ 
অস্থানক্রোধনোহযুক্তে৷ যশ্চাকম্মাঘিরুধ্যতে। 

সুহ্ৃদশ্চৈব কল্যাণানাণ ত্যজতি কিন্বিবী॥১২1 
অল্লে২প্যপকৃতে মৃদুন্তথাজ্ঞানাৎ কৃতেহপি চ। 
কার্যসেবী চ মিত্রেযু মিত্রঘেষী নরাধিপ 1|১৩| _ _ 

ভাবতকৌমুদী 
একাঁদশতিঃ শ্রোকৈ: কুনকে টাপন্ধেয়ানাহ লুক ইতি ত্যকতবন্থা] স্বধর্ত্যানী, নিকৃতি' 

ধুর্ভঃ। ক্ষুদ্র নীচাশযঃ, সর্বশক্কী সর্ঘত্রাবিশ্বামী । দীর্ঘনহুত্রশ্চিবেণ কার্ধ্যকাবী, অনুষধঃ কুটিল- 
স্বতাব ক্রনৃষ্টাী লোকশ্শিতঃ,গুকদাবপ্রধর্ষকো! গুকভররধ্যাগামী। যো ব্যসনে বিপদি বন্ধ.নাং 
পরিত্যানী, দুবাত্মা দরষ্টচিত্, নিরপত্রপো! নিনজ্জঃ বো লোকে জনসমাঁজে সংগ্রকীর্মানি বিশ্িপ্তানি 
ইত্রিয়াণি ধেন স তাদৃশহ মন্ অসৎকর্্মণি নিবত এব কামং যথেষ্টং চবেৎ। বমযে কার্ধযকানে। 

নরনাথ! লোভী, ক্রুবন্ষভাব, ন্বধর্মত্যাগী, ধূর্ত, শঠ, নীচাশয, পাপাচারী, 
সর্বত্র আশঙ্কাকাবী, অলস, দীর্ঘসৃত্রী, কুটিলপ্রকৃতি, লোকনিন্দিত, গুকভার্য্যাগামী, 
যে লোক বিপদে বন্ধুজনকে পরিত্যাগ করে, ছুষ্টচিত্, নিলজ্জ, সর্বত্র পাপদর্ী, 
নাস্তিক, বেদনিন্ৰাকাবী, যে লোক জনসমাজে ইন্দ্রিয় পবিচাঁলনা কবিতে থাকিয়া 

অসৎ কর্মে নিরত হইয়া ইচ্ছানুষাবে বিচবণ কবে, মিথ্যাবাদী, লোকবিদিষ্ট, কার্ধ্য- 
কালে অনবস্থিত, খল, অশিক্ষিত বুদ্ধি, অন্যশুভঘ্েষী, নিশ্চিতভাবে পাঁপকাবী, 
দুশ্চবিত্র, অশিক্ষিত চিত্ত, বৃশংস, প্রতাবিক, খিত্রদ্বাবা পবের অপকারী, যে লোক 

সর্ববদ! পবদ্রবা লইতে ইচ্ছা কৰে, কোন লোক শক্তি অনুসাবে কোন দ্রব্য দান 

কবিয়াছে তাহাতে ষে অল্পবুদ্ধি লোক সন্তুষ্ট হয় না, যে লোক সর্বদা মিত্রকেও 

বিচলিত কবে, যে মানুষ অস্থানে ক্রোধ কবে, কার্ধ্যমাত্রেই অনবহিত থাকে; 



র্র্ণি ত্রিষষ্্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৫৭১ 

শক্রর্শিত্রমুখে৷ ণ্চ জিন্বপ্রেক্ষী বিলোচনঃ। 
ন বিরজ্যতি কল্যাণে বন্ত্যজেতাদৃশং নরমূ |১৪| 
পাঁনপো দ্েষণঃ ক্রোধী নি্ৃণিঃ পুরুষস্তথা | 
পরোপতাগী মিত্রপ্রক তথা প্রাণিবধে রতঃ ১৫] 
কৃতঘূশ্গাধমো লোকে ন সন্ধেয়ঃ কদীচন। 
ছিন্র্রান্বেবী হসন্ধেয়ঃ সন্ধেয়ানপি মে শৃণু ॥১৬| কলকম) 
কুলীনা বাক্যসম্পন্ন৷ জাঁনবিজ্ঞানকোবিদীঃ। 
রূপবন্তো গুপোপেতান্তথালুৰা! জিতশ্রমাঃ |১৭॥ 

পিশুনঃ খশঃ, অরৃতপ্রজঞঃ অশিক্ষিতবুদ্ধি, মৎসবী অন্তপ্ভদ্েবী, পাপে নিশ্চষঃ কর্তব্যতাঁনির়্ে! 
যস্ত স। অন্তীত্বী। অশিক্গিতচিত্তঃ, কিতবশ্ছশকাঁবী। মিত্র: কবণৈঃ অপরৃতিঃ পবাঁপকাবো। 
বন্মাৎ সঃ, যশ্চ নিত্যং পৰন্তার্থম্ ইচ্ছতে গ্রহীতুমিচ্ছতি। যঃ সদা মিব্রমপি গ্রাঁপ্য তত্র অধৈর্ধয- 
মেব যুঙ্ক্তে বৌজন্নতি। অযুক্তঃ কার্ধ্যমাত্র এবানবহিতঃ ॥ কণ্যাণান্ কন্যাঁণকবানপি, লুন্গদে| 
মিত্রাণি ত্জতি। বো মুঢঃ মিত্রেঃ আন্ংপি অপরতে তণা অঙ্জানাৎ অপকাঁবে কতেইপি চ 
তেষু মিত্রযু কাঁধ্যসেবী বিকদ্ধক[ধ্যকাঁবী ভবতি। মিত্রন্তেব মুখং যন্ত স:। জিদ্বপ্রেক্সী কুটিল 
শী, বিলোচনো বিরৃতদৃ্টিঃ যঃ কপ্যাণে কর্তব্য ন বিবজাতি তানুশ: নবং যন্ত্রে! পানপঃ 
সুরাঁপায়ী, নির্ ণে! নির্দয়, ন ন্ধেবে! ন মিত্রীকর্তব্যঃ ॥৬--১৬| 

ভীবতভাবদীপঃ 
৩৪ সন্ধেবাঁন্ মিত্রীকর্তং বোগ্যান্।৫॥ অপসোহচ্দ্বোগী 1৬। দীর্ঘহ্তশ্চিরকাবী, ক্রু্টে 
লোকনিন্দিত; ॥৭--১১| অধুক্োহনবহিতঃ॥৯২। অজ্ঞানাৎ ৰৃতেংপন্তে কার্য্যার্থমেব সেবতে 

অকস্মাৎ বিবোধী হয়, আব যে পাগী, মহ্গলকাবী মিত্রদিগকেও হঠাৎ পরিত্যাগ কবে, 
মিত্র অল্প অপকাব কবিলেও কিংব। অঙ্ঞানবশতঃ অপকাব কবিলেও সেই মিত্রদের 
বিষয়ে যে মুঢ মানুষ বিকদ্ধ কার্য কৰে এবং স্বভাবতই মিত্রেব উপবে বিদ্বেষ কবে, 

যে লোক মুখে মিত্র, অস্তুবে শত্রু, যে লোক কুঁটিলতাবে দৃষ্টিপাত কবে, যে লোক 
স্বভাবতই বিকৃতদৃষ্টি, কেহ মঙ্গল কবিতে বিবক্ত হয না, তথাপি তাদৃশ লোককে 
যে লোক ত্য।গ কবে, যে মানব স্ুুবাপাষী, বিদ্বেবী, ক্রে'ধী, নিন্বপ্, পবোপভাগী, 

মিত্রদ্োহী, প্রাথিবধে নিবত, কৃতদ্, অধম ও ছিড্রান্বেষী--এই সকল লোকের সহিত 

কখনও মিত্রতা কবিবে ন|। নবশ্রেষ্ঠ। এখন আমাব নিকট মিত্র কবিবীব যোগ্য 
লৌকদিগেব নামও শ্রবণ কর--1৬--১৬| 

০৪ কুষ্যাদৃশং নরম্_ব্দ। 
(১৫) নির্ঘণঃ পরযস্তথা--বঙ্গ 



১৫৭২ মহাভারতে শান্তি- 

সন্মিত্রাশ্চ কৃতজ্ঞাশ্চ সর্বজ্ঞা লোভবর্জিতাঃ। 
মাধুর্য্যগুণসম্পন্নাঃ সত্যসন্ধা জিতেক্ডিয়াঃ ॥১৮॥ 
ব্যায়ামশীলাঃ সততং কুলপুত্রাঃ কুলোছহাঁঃ। 

দোষৈধিবযুক্তাঃ প্রথিতাস্তে গ্রাহাঃ পাথিবৈর্রাঃ ॥১৯॥ (বিশেষকম্) 
যথাশক্তি সমাচারাঃ সংপ্রতূয্য্তি হি প্রভো || 
নাস্থানে ক্রোধবন্তশ্চ ন চাঁকম্মাদ্বিরাগিণঃ ॥২০] 

বিরক্তাশ্চ ন দৃষ্যস্তি মনসাপ্যর্থকোবিদাঃ। 
আত্মানং গীড়য়িত্বাপি নুহৃৎকার্ধ্যপরায়ণাঃ ॥২১| 

বিরজ্যন্তি ন মিত্রেভ্যো বাঁসো রক্তম্িবাঁধিকমৃ। 

ক্রোধাচ্চ লেভিমোহাভ্যাং নাঁনর্থে যুবতীষু চ |২২॥ 
ন দর্শয়ন্তি সুহৃদো বিশ্বস্ত ধর্মবৎসলাঃ। 

লোইকাঞ্চনতুল্যার্থাঃ সুহ্ৃতসু দৃঢবুদ্ধযঃ ॥২৩। 
যে চরন্ত্যভিমানীনি নিস্ফ্ীত্মবিভূষণাঃ | 
সংগৃহুত্তঃ পরিজনং স্বাম্যর্থপরমাঃ সদা ॥২৪॥ 

ঈদৃশৈঃ পুরুষশ্রে্ঠৈ্যঃ সন্ধিং কুরুতে নৃপঃ | 
_____ তত্ত বিস্তীর্্যতে রাজ্যং জ্যোৎস্া গ্রহপতেরিব ॥২৫] (কুলকম) 

কুলীন| ইতি। বাক্যসম্পন্না বাকৃপটবঃ, জ্ঞানবিজ্ঞানয়োঃ কোবিদ! নিপুণাঁঃ, পমোক্ষে ধীর্ভান- 
মন্ত্র বিজানং শিল্পশাত্যোঃ” ইত্যমবঃ | লু! ধর্শেষু। সন্তি মিত্রাণি যেযাং তে সন্ধিতরাঃ়। লতা" 
সন্ধাঃ সত্যপ্রতিজীঃ | ব্যারামশীলাঃ কাধ্যেষু পবিশ্রমকীবিণঃ, কুলপুত্রাঃ স্ববংশজাঃ। এতেন 

দতকাদিব্যাবৃতিঃ । কুলোঘহা বংশবক্ষকাঃ | এতেন চ অপুত্রকাঁদিনিবাসঃ। দৌধৈবিবযুকতা 
মিথ্যাবদাদিরহিতাঃ, প্রথিত। গুণবত্তযা' লোকপ্রসিদ্ধাঃ ॥১৭--১৯| 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
ন তু ধর্মর্ঘমিতি কার্ধযসেবী 1১৩। বিলোঁচনো! বিপবীতদৃষ্টিঃ ॥১৪--২৭| মিবাবিকং মেষকাঃ 

টি অর্ধ নিনে কোবাবিবাগ: ন দি মুতীব্চ লোদমোহাভং ববাগং নদী 
কুলীন, বাকৃপটু, জ্ঞান ও বিজ্ঞানে নিপুণ, বপবানূ: গুণবান্, ধর্মলোভী, পবিশ্রম- 

সহ, মিত্রশালী, কৃতজ্ঞ, বহুবিষয়জ্ঞ, লোভশুন্, মাধুর্ধযগুণসম্পন, সত্যপ্রতিজ, 
জিতেন্দরি়, সর্বদা ব্যায়ামশীল, ব্ববংশজাত, বংশরক্ষক, দোষবিহীন ও লোকপ্রসিদ্ 

 মান্ুষদিগকেই বাজাব! গ্রহণ কবিবেন ॥১৭--১৯ 
(২৪)*"যে চতরন্তনভিমান!। নিৃষ্টার্থবিভূষণাঃ-নি। ল্ষ্টার্থমহস্গিনঃ-_বগ | 



পর্ববণি ত্রিষষ্যধিকশততমোহধ্যায়। ১৫৭৩ 

শস্ত্রনিত্যা জিতক্রোধা বলবন্তো রণে সদা। 
জন্মশলগুণোপেতাঃ সন্ধেয়াঃ পুরুযৌভমাঁঃ ॥২৬। 

ভাবতকৌমুদী ও 
যথেতি। যথাশক্তিস্মাচাবাঃ শত্তান্থসাবেণ কাধ্যকাবিণঃ সংগ্তুত্তি র্বদৈব ৷ কুতোহপি 

কাবণাৎ বিবন্তা অপি মন্সাঁপি ন দুঘ্্তি সহৃদে| নাঁপবর্ধন্তি, অর্থকোঁবিদাঃ কার্ধ্জ্ঞাঃ। বন্তং 
কু্ুমাদিবঞ্ধিতম্ আবিকং মেষলোমনিন্মিতং বাঁসো বপ্থমিব, মিত্রেভ্যো। ন বিবজ্ান্তি ন বিকৃত- 
রাগ, ভবতি নাপবজ্যন্তি চ, অনর্থে অনিষ্টে যুবতীযু চ ন বজ্যন্তীতি শেষঃ; যে চাত্বনে! বিবাঁগং 
নুহদে। ন দশয়ন্তি। লোষ্টকাঁঞ্চনে তুল্যার্থে তুামুল্যে যেযু তে দৃঢ1 বুদ্ধিহিতবদধর্ষেষাং তে। 
অতিমানানি স্বামিগর্ববান্ উবস্তি কুরবানি, নিসষ্টানি বিলাসত্যাগার্থমেব ত্যক্তানি আত্মনো বিভ্ণানি 
বৈদ্তে, সংগৃহন্তঃ পৌঁধণেন ব্যস্ত স্বামাথেযু পরমা অভিনিবিষ্টাঃ | সন্ধিং মৈত্রীদ্, জ্যোতনা 
গুরুপক্ষীয়া, গ্রহপতেশন্্রন্ত ॥২০--২৫॥ 

শঞ্েতি। শঙ্রমেব নিত্যং নিত্যব্যবহাধ্যং যেষাং তে। সন্ধেনথা। মন্রীবন্ধনেন গ্রাহাঃ।২৬। 

ভাবতভাবদীপঃ 
বোন! । বিবজ্যন্তীতি পূর্বশ্লোকাদ্বিপবিণামেনানুষজ্যতে | “দৌধাংস্চ লোভমৌহাদীনর্ধেযু 
ট ইতি পাঠন্তবন্ সপশ্টার্ঘম্ ॥২২। অভিমানানি পর্ব; প্রমাণানি শাস্থাদীনি সৃষটর্ঘ, প্রাবন্-. 

রাজা! ধাহাঁবা শক্তি অনুসাঁবে কা্য করেন, সর্ববদ! সন্তুষ্ট থাকেন, অস্থানে 
ক্রোধ কবেন না, হঠা বিবোধী হন না, কিংবা কোন কাবণে ব্বিক্ত ইইযা মনে মনেও, 
মিত্রের অপকা'র কবেন না, সমস্ত কার্য জানেন, নিজেব গীড়ন কবিষাও সুদের 
কার্ধা সম্পাদন কৰিয়া থাকেন, কুস্কুমাদিবঞ্জিত মেষলোমনিশ্মিত বন্ত্েব বক্তিমা৷ যেমন 
কোন কালেও বিকৃত হয় না, তেমন ধীহাঁব। কখনও মিত্রেব উপবে বিবন্ত হন না, 
বাহাবা ক্রোধবশতঃ মিত্রেব অনিষ্টে কিংবা লোৌভ ও মোহবশতঃ মিত্রের যুবতীব 
উপবে সংশ্লিষ্ট হন না, ধাহাব৷ সুহৎকে নিজেব বিবাগ দেখান না, সর্ববদ। বিশ্বস্ত ও 
ধর্মব্ল থাকেন, ধাহাবা লোষ্ট্র ও স্বর্ণকে তুল্যমূল্য জ্ঞান কবেন, সুদে কার্ধ্য 
সম্পাদনে দৃঢচিত্ত থাকেন এবং ধীহাব। প্রভুব গর্বৰ কবেন, নিজেব অলঙ্কীব পবিত্যাগ 
কবিয়া' থাকেন, ভবণপোঁষধণ কবিয! পবিজনকে বাধ্য বাঁখেন ও সর্ধধদাই স্বামীব 
কার্য্য সম্পাদনে অভিনিবিষ্ট থ:কেন, যে বাজা এইবপ পুকতস্রেষ্ঠগণেব সহিত 
মিত্রত। কবেন, শুরুপক্ষে চন্দ্রের জ্যোৎন্নাব স্াঁষ তাঁহাব বাজ্য ক্রমে বিস্তাব লাভ 
কবে 1২০--২৫1 

যীহাব! সর্ববদ| অস্ত্র ব্যবহাব কবেন, ক্রোধকে দমন কবিতে সমর্থ হন ও যুদ্ধে 

বল প্রকাশ কবিতে পাবেন এবং সদ্বংশজাত, সচ্চবিত্র ও গুণবান্ হন, সেই পুকষ- 
শরেষ্ঠগণেব সহিতই মিত্রতা' কবা উচিত ॥২৬ 

সি শর জপ 



১৫৭৪ “মহাভারতে শীস্তি-_ 

যে চ দৌষসমাযুক্তা নরাঃ প্রোক্তা ময়ানঘ !। 

তেষামপ্যধমা রাজন! কৃতত্ব৷ মিত্রঘাতকাঃ। 

ত্যক্তব্যাস্ত দুরাচারাঃ সর্কেষামিতি নিশ্চয়ঃ ॥২৭॥ 
যুধিষ্ঠির উবাচ। 

বিস্তরেণাঁথ সম্বন্ধং শ্রোতৃমিচ্ছামি তন্বতঃ। 

মিত্রদ্রোহী কৃতব্রশ্চ ঘঃ প্রোভত্তদদন্য মে ॥২৮| 

ভীম্ম উবাচ। 

হস্ত তে বর্তয়িয্যেহহমিতিহাঁসং পুরাতনম্। 
উদীচ্যাং দিশি বদ তঃ গ্রেচ্ছেষু মনুজাধিপ !॥২৯। 

ব্রাহ্মণো মধ্যদেশীয়ঃ কশ্চিছৈ ব্রন্গবর্জিতঃ | 

গ্রামং বৃদ্ধিযুতং বীক্ষ্য প্াবিশছৈকষ্যকাজকযা ৩০] 

ভারতকৌমুদী 
যইতি। প্রোক্তাঃ “দন: ক্রুবস্তাভবর্থা” ইত্যাদিনা পূর্বমভিহিতাঃ। ফটপাদোহ 

শ্লোকঃ ॥২৭॥ 

বিস্তবেশেতি! সংবধ্তে লোকমুখে সংযোব্যতে বঃ ল সনবন্ধ ইতিহাসন্তম্ (২৮ 
হস্তেতি। বর্তযিষ্বে উপস্থাপযিস্ে | বৃভং জাতম্ |২৯| 

ব্া্ষণ ইতি। ব্রহ্ধণা বেদেন বেদৌক্তকার্যেণ চ বঙ্জিতঃ | বৃধিযূতং ধন্সমৃষ্িযুক্তমূ 1৩৭ 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
কর্মপ্রাপিতং চার্থং চবস্তি অনুসবস্তি, অন্সন্দিনট আন্মমানবহিতাঁঃ /২৩--২৬] বৃতম্ উপকারং 

স্বস্তি বাঁচাঁহপ্নাপেন বা. তে কৃতঘ্নাঃ ত এব উপকর্তনাশকবাঠ নিত্রদ্রুহঃ 1২৭॥ সন্থ্ধং সংবধ্যতে 

নিষ্পাপ বাজা! আমি পুর্বে যে সকল মানুষকে দোষী বী বলিয়াছি, ভাহাদেব 

মধ্যেও কৃতদ্ধ এবং মিত্রপ্রোহীবা অধম ; স্মৃতব!ং সকলেব পদ্ষেই সেই ছুবাচাব- 

গণকে পবিত্যাগ কবা উচিত, ইহা! নিশ্চয় 1২৭॥ 

যুধিষ্টিব বলিলেন--'পিতামহ! যাঁহাকে মিত্রদ্রোহী ও কৃতদ্ন বলে, আমি 

তাহাদেব ইতিহাস বিস্তবক্রমে ও যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা কবি; অতএব 

আপনি তাহা! আমাব নিকট বলুন” ॥২৮1 

ভীম্ম বলিলেন--'নবনাথ ! উত্তবদ্িকে শলেচ্ছগণেব মধ্যে যাহা খটিয়াছিল, 

আঁমি সেই প্রাচীন বৃত্তান্ত তোমাব নিকট বলিতেছি ॥২৯| 

(২৭) - ইতঃ পবমূ 'বট্যষ্যধিকশততমোহত্যার৮ নি । 
(৩০) ব্র্ধবজ্জিতম্-_বর্দ। 

পেশী 
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তত্র দ্থ্যধধনযুতঃ সর্বববর্ণবিশেষবিৎ। 
ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসন্ধশ্চ দানে চ নিরতোইভবৎ ॥৩১ 
তন্য ক্ষয়মুপাগম্য ততো ভিক্ষামবাঁচত। 
প্রতিশ্রয়ঞচ বাসার্থং তিক্ষাৈবাথ বাষিকীমূ ॥৩২| 
প্রাদাতন্মৈ স বিপ্রীয় বন্্রঞ্চ সদশং নব্মৃ। 
নারীঞ্ধাপি বয়োপেতাং ত্র বিরহিতাং তথা ॥৩৩] 
এতৎ অম্প্রাপ্য হষ্টামা দস্তোঃ সর্ববং ছিজন্তথা। 
তন্মিন্ গৃহবরে রাজন্! তয় রেমে স গৌতম? ॥৩৪| 
কুচুনবার্থঝ দাস্তাম্চ সাহায্যঞ্চাপ্যথাকরোৎ। 
তত্রাবনৎ স বর্ধাংশ্চ সমৃদ্ধে শবরালয়ে। 

বাঁণবেধে পরং বত্রমকরোচ্চৈব গ্ৌতমঃ ॥৩৫। 
৯১৯ ২০৯ ৯০৬৯ ৭ ২ ৯ সপ ৯ ৯৯৯৪৬ ৬ 

ভাবতকৌমুদী 
তত্রেতি। সর্বোং বর্ণানাং ব্রাঙ্গণীদীনাং বিশেষম্ উচ্চনীচতাং বেভ্তীতি সঃ। ব্রন্মণ্যে 

্রান্মণহিতৈধী, সত্যসন্ধঃ সত্যপ্রতিজ্ঞঃ 7৩১॥ 
তন্তেতি। ক্ষয়ং গৃহষ্। প্নিলযাপচষো ক্ষয়ৌ” ইত্যমবঃ | প্রতিশ্রয়ং ভবনম্1৩২ 
প্রাদাদিতি। দরশাভিঃ প্রান্তলঘিতস্ত্রৈঃ সহেতি তং। বসা যেঁবনেন উপেতাম্। 

বিসর্গলোপেহপি সন্ধিবার্যঃ ॥২৩। 
এভদিতি। তথান তয়! নার্য্যা সহ, গেঁতমো গে তমগৌত্রঃ 0৩৪॥ 

এসসি 

 মধাদেশীষ বেবজ্জিত কোন ত্রান্মণ একটা গ্রামকে সমৃদ্িযুক্ত দেখিযা ভিক্ষাব 
আশায় তাহীতে প্রবেশ কবিযাছিলেন ॥৩০1 

সেই গ্রামে ধনবান্ এক দস্থ্য বাম কবিত+ সে ব্রাহ্মণপ্রভৃতি সমস্ত বর্ণেব 

তাবতম্য জানিত এবং ব্রাহ্মণেব হিতৈধী, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও দানে নিবত ছিল ॥৩১৫ 

ব্রাহ্মণ সেই দস্থযব গৃহে উপস্থিত হইযা তাহাব পব ভিন্ষী। গ্রার্থন। কবিযাছিলেন। 

তিনি বাসেব জন্য একখানি গৃহ এবং বাঁষিক ভিক্ষা চাঁহিয়াছিলেন ॥৩২॥ 

তখন দন্থ্য সেই ত্রাক্মণকে দশীযুক্ত নূতন একখানি বস্ত্র এবং পতিহীন! একটা 
যুবতী নাবী দান কবিয়াছিল ॥৩৩ 

বাজা! ত্রান্ষণ দন্থাব নিকট এই সমস্ত লাভ কবিষা আনন্দিত হইলেন এবং 

সেই গৃহে থাকিয়া সেই বমদীব সহিত বমণ কবিতে ত লাগিলেন 1৩৪1 
সি অক উপ অপি পপ পাকা অল 

(৩) পরাদাতৈ চবিপ্রা়_ব, বক সদৃশং নবম্__বঙ্গ। 



১৫৭৬ শহাভারতে শ্ি- 
চক্রাঙ্গান্ সচ নিত্যং বৈ সর্ববতো বনগ্বোচরান্। 
জঘান গৌতমো রাজন্। যথা দন্থ্যগণন্তথা ॥৩৬| 
হিংসাপটুর্ঘণাহীনঃ সদা প্রাণিবধে রতঃ। 
গোতমঃ সমিকর্ষেণ দন্্যভিঃ সমতামিয়াৎ ॥৩৭। 
তথা তু বসতত্তম্ত দস্যগ্রামে সুখং তদা। 

অগমন্ বহবে৷ যাস নির্রতঃ পক্ষিণো ব্ছুন্ ॥৩৮। 
ততঃ কদাচিদপরো দিজস্তং দেশমাগতঃ। 

জটাচীরাজিনধরঃ স্বাধ্যায় পরমঃ শুচিঃ। 
বিনীতে নিয়তাহারে ব্রহ্মণ্যো বেদপারগঃ ॥৩৯| 

কুটু্ার্থমিতি । কুটুঙ্বার্থ, পরিজনার্ঘম্, দাস্তাস্তন্া নার্ধ্যাঃ | বর্ধান্ বহুন্ বৎসবান্। বাঁণেন বেধে 
পণিনাং বিদারণে। যট্পাদোহ্যং প্লোকঃ ৩৫ 

চক্রেতি। চক্রা্জীন্ হংসান্, বনগোঁচরান্ বনস্থান্ 17৩ 

হিংসেতি। দ্বণয়া দয়য় হীনঃ | সন্িকর্ষেণ সন্গিধানেন, ইয়াদগাঁৎ 1৩৭ 
তথেতি। নুখং যথা স্তাভথা বসতঃ 1৩৮1 

ভাঁব্তভাবদীপঃ 
সজ্জতে, হাঁতুমুপাদাতুং বা শ্রুতমর্থং যেন তৎ ইতিহাঁসম্ /২৮--২৯। ব্রহ্গ বেদস্তক্তং কর্ম চ 
তম্বজ্দিতঃ॥৩০-_-৩১। ক্ষয়ং গৃহ্ম্ ॥৩২। বযোপেতাঁং যুবতীমূ। সন্ধিবার্ঃ | ভর্র বিবহিতাং দাসী- 

মিত্যর্থ ॥৩৩-_৩৫। চত্রাঙ্গান্ হংসান্ ॥৩৬--৫২॥ 

ইতি শীন্তিপর্বণি আপন্বর্খে নৈশকতীবে ভারতভাবদীপে করিষট্যবিকশততমৌহ্ধ্া: 1১৬০ 

দা সেই ত্রাক্মণেব পবিজনগণ ও সেই দাঁসীব ভরপপোঁধণেব জন্য সাহাঘ্য 
কবিতে লাগিল। এইভাবে সেই ত্রা্ছণ পেই সমৃদ্ধ দস্থ্ভবনে বৃহ বসব বাঁস 

করিয়াছিলপেন। তৎকাঁলে তিনি বাণদ্বাব! প্রাণিগণকে বিদাবণ কবিতে পবম যত 
করিতেন ॥৩৫1 

বাজা! সেই ব্রাহ্মণ প্রত্যহ দস্থ্যগণেব গ্ঠায় সমস্ত দিকের বনস্থিত হংসগণকে 

বিনাশ করিতেন ॥৩৬1 

ক্রমে সেই ব্রাঙ্গাণ হিংসানিপুণ, দয়াশৃত্য এবং সর্বধ্দ৷ প্রাণিবধে নিরত হইয়! 

উঠিলেন। কাবণ, তিনি দস্থ্যগণেব সন্নিধানবশতঃ তাহাদেব তুল্যই হইয়! গিয়- 

ছিলেন ॥৩৭॥ 
সেই ব্রাহ্মণ বনুতর পক্ষী বধ করিতে থাকিয়া টির ত 

লীগিলেন। এই অবস্থায় তাহাব বনুমাস অতীত হইল ॥৩৮1 
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স ব্রহ্মচারী তদ্েশ্ঠঃ সখা তন্থৈব সুপ্রিয়ঃ 
তং দ্যুগ্রীমমগমদ্যত্রীসৌ গৌতমোহবসৎ ॥৪০| 
স তু বিপ্রগৃহানেষী শৃন্রা্নপরিবর্ভ্কঃ। 
গ্রামে দশ্যুসমাকীর্ণে ব্যচরৎ সর্ব্বতো দিশয্ 8১1 
ততঃ স গৌতমগৃহং প্রবিবেশ ছ্বিজোভমঃ। 
গৌতমশ্চাপি সম্তরীপতস্তাবন্যোন্তেন সঙ্গতৌ৷ |৪২1 
চক্রাঙ্গভারস্বন্ধং তং ধনুষ্পাণিং ৃতাঁধুধমৃ। 
রুধিরেণাবসিক্তাঙ্গং গৃহদারমুপাগতম 1৪৩ 
তং দুষ্ট! পুরুযাদাভমপধ্স্তংকষয়াগতমৃ। 
অভিজ্ঞায় ছ্বিজে! রাজমিদং বাক্যমথীব্রবীৎ ॥88| (যুগ্মকমূ) 

ভাবতকৌমুদী 
তত ইতি। দিজো৷ ব্রাঙ্গণঃ | স্বাধ্যাষো! বেদপাঠ এব পবমঃ প্রধানো যন্ত সং ব্রন্ণ্যো। 

বেদহিত:॥ যট্পাদোহ্যং শ্লোক: ॥৩৯ 
সইতি। তদ্দেস্স্তদেকদেশবাসী ॥৪| 
মইতি। শৃদ্রান্পপাঁববজ্ীকঃ, অতএব ভোজনার্থং বিপ্রগৃহাদ্েধী সন্॥৪১ 
ততইতি। তো গৌঁতমাগতদ্িজৌ, স্দতৌ মিলিতৌ 1৪২ 
চক্রেতি। চক্রাঙ্গাণাং নিহতহংপানাং ভাব; স্বন্ধে বস্ত তম্। পুকষান্ অতি খাদতীতি 

গুক্ষাঁদে নাক্ষসম্তরাভম্, অপদ্ধস্তং পতিতমূ, ক্ষষাঁগতং গৃহগতম্ 1৪৩--'৪৪॥ 
ক কে বে ক 

তাহাৰ পব কোনও সমযে জটা, কৌগীন ও মৃগগ্শধাবী, বেদপাঠনিরত, 
পবিত্র, বিনীতন্বভাঁব, সংযতাহীব, বেদহিতৈষী ও বেদপাবদর্শী অন্য এক ত্রাক্ষণ 
সেই দেশে আগমন কবিলেন ॥৩৯ 

সেই গৌতম ষে গ্রামে বাস কবিতেছিলেন, ব্রহ্মচাবী, তদ্দেশীয় এবং তাহার 
অত্যন্ত প্রিয়সথা সেই ত্রান্ষণও সেই দস্থ্গ্রামে যাইয়। উপস্থিত হইলেন ॥৪০। 

সেই বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ শূত্রা্ন ভোজন কবিবেন না বলিয। ব্রাহ্মণের গৃহ অবেষণ 
কবিতে থাকিয়া সেই দন্থ্পূর্ণ গ্রামে সকল দিকে বিচবণ কবিতে লাগিলেন 78১৪ 
তাহাব পব সেই আগন্তক ত্রাঙ্গণ গৌতমে গৃহে প্রবেশ করিলেন ; গৌতমও 

সেই সময়েই আগমন কবিলেন ; স্মুতবাং সেখানে তাহারা পরস্পব মিলিত 
হইলেন ॥৪২া 

১৯৮ 



১৫৭৮ মহাভীরতে শীস্তি-_ 

কিমিদং কুরুষে মোহাঘিপ্রস্তং হি কুলোছহঃ। 

মধ্যদ্েশপরিজ্ঞাতো দহ্যভাবং গতঃ কথম্ ॥8৫| 

পুর্ববান্ স্মর দ্বিজ! জ্ঞাতীন্ প্রখ্যাতান্ বেদপারগান্। 
তেষাং বংশেহভিজীতস্তমীদৃশঃ কুলপাঁংসনঃ 1৪৬| 

অববৃধ্যাত্মনাত্মানং সন্বং শীলং শ্রন্তং দমমূ। 

অনুক্রোশঞ্চ সংশ্মৃত্য ত্যজ বাসমিমং ছিজ !॥৪৭| 

এবমুঃ স নুহদা তেন তত্র হিতৈষিণা। 
্রত্যুবাচ ততো রাজন্! বিনিশ্চিত্য ততীর্ভবৎ ॥8৮| 
নি্ধনোহন্মি দবিজশ্রেষ্ঠ! নাপি বে্দবিদপ্যহযৃ। 
বিত্ার্থমিহ স্ত্রী, বিদ্ধি মাং ছিজসভম 118৯ 

ভারতকৌমুদ্ী 
কিমিতি। কুলোহো! ব্রান্মণবংশবক্ষকঃ। মধ্যদেশে নিজজন্মদেশে, পবিজ্ঞাতঃ সর্বেঃ 

পবিচিতঃ ॥৪৫া 

পূর্বানিতি। কুলগাংসনে! কংশাঁধমো জাত; 1৪৬ 
অবেতি। সত্ব; গুপম্, শ্ীলং স্বভাবদূ। শ্রতং শশর্ঞানম্, দমমিভ্রিবদমনম্, অনক্ষোণং 

দয়াম্॥৪৭া 

রিভিও রিনিতা জিনা সারি... 
তৎকালে গৌতমেব স্বন্ধে কতকগুলি নিহত হংস, বাঁমহস্তে ধনু, দগ্দিপহত্তে 

বাণ এবং সমস্ত অঙ্গ বক্তে নিষিক্ত ছিল; সুতরাং তাহাকে একটা রাক্ষসের স্তায় 

দেখা যাইতেছিল ; এই অবস্থায় তিনি প্রথমে গৃহদ্বাবে আসিয়া! পরে গৃহে প্রবেশ 
করিলেন। আগন্তক ব্রাহ্মণ সেই অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া তিনি অধঃপাতে 

ঘিয়াছেন জানিয়া এই কথা বলিলেন--18৩--৪৪॥ 
তুমি মোহব্শতঃ এট! কি করিতেছ? তুমি যে বংশরক্ষক ত্রান্মণ এবং মধ্য- 

দেশে সকলেবই পরিচিত ; এখানে দস্থ্য হইলে কি করিয়া 118৫1 
্রাঙ্মণ ; বেদপাবদর্শী বলিয়া বিখ্যাত তোমার পুর্ব্বপুরুষগণকে ক্মবণ কর, 

তুমি তীহাদেব বংশে জন্মিয়া এইবণ কুলাজাব হইয়া গিয়াছ ? 18৬ 

্রাঙ্মণ ! তুমি নিজেই নিজেকে বুবিয়া লও এবং সতৃগুণ, চিত্র, শীস্্র্ঞান, 
ইন্দ্রিয়দমন ও দয়! শ্মবণ কিয়! এই কুস্থানে বাস পরিত্যাগ কব' ॥8৭ 

রাজা! সেই হিতৈষী বন্ধু এইবপ বলিলে, গৌতম তখন স্থিবভাঁবে নিঙ্গেব 

অবস্থা বুঝিয়া পীড়িতেৰ স্যায় হইয়। প্রত্যুত্তব কবিলেন-18৮৷ 



র্ববণি চতুধ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৫৭৯ 

তবদর্শনাত বিপ্রেন্্র! কৃতার্থোহস্যদ্ধ বৈ ঘিজ!। 
আবাং হি সহ যাল্তাবঃ শ্বো বসন্বাস্য শর্বরীম্ ॥৫০| 
স তত্র ম্যবসঘিপ্রো ঘবণী কিঞ্থিদিসংস্পুশন্। 
ক্ষুধিতশ্ছন্্যমানোহপি ভোজনং নাভ্যনন্দত ॥৫১] 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতগাহজ্যাং সংহিতীয়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্ববণি 
আপদ্বর্ম্ে কৃতগ্নোপাখ্যানে ত্রিষষ্ট্রধিকশততমোইঘ্যায়ঃ |০| 

চতুঃধষ্ট্যবিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 
| ভীগ্ম উবাচ। 

তন্তাং নিশায়াং বুষ্টায়াং গ্তে তম্মিন্ দ্বিজোভমে। 
নিঙ্রম্য গৌতমোই?চ্ছৎ সমুদ্রং প্রতি তারত! ॥% 

জরা ষ্ু শিপ পরা শিরিন ও স্িিটি 

ভাবতকৌমুদী 
নির্ধন ইতি। বিভ্ার্ঘং ধনার্থন্, ইহ দত্থাপূর্ণগ্ামে সম্্রাপ্তমাগতম্1৪৯| 
ত্বদিতি। শ্বঃ পবদিনে, শর্ববীং বাত্রিম্। অত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়] ॥৫০॥ 

মইতি। দ্বণী পতিতত্রা্ষণান্গং গ্রতি কুৎসাঁকাবী, কিঞিদন্নাদিকম্। ছন্ামানোইপি 
ভোজনাবান্নকধ্মমানোহিপি ॥৫১1 

ইতি মহাঁমহোপাধ্যায়-ভাঁবতাঁচার্য-শ্রীহবিদাসসিদ্ধান্তবা নীশভট্াচা্ধ্যবিবচিতায়াং মহাতাবত- 

টীকাঁয়াং ভাবতকৌমুদীসমাধ্যাযাং শান্তিপর্ববণি ত্রিষ্ট্যধিকশততমৌধধ্যায়; ॥০ 
90৩. স্পা তাপ 

তন্তামিতি। বুষ্টাযাং প্রভাতাঁধাম্। নিষ্কম্য স্বগৃহানির্গত্য ॥১। 

্রাহ্মণশ্রে্ | আমি ধনহীন, বেদবিৎও নহি ঃ সুতবাং ধনেব জন্যই এই স্থানে 

'আসিযাছি, অব্গত হউন ॥৪৯॥ 
্রাহ্মণত্রেষ্ঠ! আমি আজ আপনাব দর্শন লাভ কবিষা কৃতার্থ হইযাছি। 

আমবা আগামী কল্য এক সঙ্গে এন্থান হইতে যাইব; আপনি আজ এখানে 

এই বাত্রি বাস ককন? ॥৫৭ 
আগন্তক ব্রাঙ্মণ সেই বাত্রি সেখানে বাস করিলেন বটে ; কিন্তু ঘণাবশতঃ কোন 

বন্তই স্পর্শ কবিলেন না এবং ক্ষুধা হইযাছিল, আব গৌতমও ভোঁজনেব জন্য 
অনুবৌধ, কবিতেছিলেন কিন্ত তিনি ভোজন কৰা! ভাল মনে কবিলেন না? 1৫১1 

পাপা তাল ৯৫ আমা ৯৬ 

৮ *. বআিই্যধিকশততমোধ্ধ্যারঃ? বর বর্দ, , এবোনদপ্তভধিকশততমোধ্ান্৮ নি। 



১৫৮৩ মহাভারতে শাি- 

সামুন্দ্রকান্ স বণিজস্ততোহপশ্যৎ স্থিতান্ পথি। 
ম তেন সহ সার্থেন প্রযযো সাগরং প্রতি ॥২| 
সতু সার্থো মহান্ রাজন! কন্মিংশ্চদ্গিরিগণ্বরে। 
মত্তেন দ্বিরদেনাথ নিহতঃ প্রায়শোহভবৎ ॥৩| 

সদ কথঞ্চছিয়াভম্মাদিমুক্তো ত্রাঙ্গণস্তদা | 

কাং দিগভূতো জীবিতা্থাঁ প্রহুদ্রাবোততরাং দিশয্ 181 
স তু সার্থপরিভ্রষন্তম্মাদেশীতথাচ্যুতঃ | 
একাকী ব্যচরভত্র বনে কিংপুরুষো যথা ॥৫॥ 
স গন্থানমথাসাগ্ সমুদ্রাভিসরং তদা। 
আসপাদ বনং রম্যং দিব্যং পুষ্পিতপাদপম্ ॥৬| 

সামুত্রিকানিতি। সমাঁনঃ অর্থঃ প্রয়োদ্ষনং বাঁণিজ্ারপং যন্ত স তেন বণিক্সমূহেনেত্যর্থ: ২ 
সইতি। গিবিগহ্ববে পর্বতগুহায়াম্। দিবদেন হস্তিনা॥৩| 

“. সইতি। কাঁং দিশং গচ্ছামীতি চিন্তিত; কাং দিগভূতঃ | পৃষোদবাদিত্বানিপাত:। 
প্রহুত্রাব ভ্রুতং জগাম ॥৪॥ 

সইতি। সার্থাৎ বণিক্সমূহাৎ পবিত্রষ্টঃ। চ্যুতো বিশিষ্ট 1৫ ৃ 
ভীগ্ম বলিলেন--“ভরতনন্দন | সেই বাত্রি প্রভাত হইলে এবং সেই ব্রান্মণ 

শ্রেষ্ঠ সেস্থান হইতে প্রস্থান কবিলে, গৌতম আপন গৃহ হইতে নির্গত হইয়া 
সমুদ্রের দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥১| 

তাহাব পব গৌতম সমুদ্রগামী ব্ণিকৃদিগকে পথে অব্স্থনি করিতে দেখিলেন। 
তৎপবে তিনি সেই বণিক্গণেব সহিত মিলিত হুইয়! সমুক্রের দিকে যাইতে 
লাগিলেন ॥২1 

রাজা! ক্রমে সেই বিশাল বশণিকৃসমূহ কোনও পর্ববতগুহাঁয় যাইয়া বিশ্রাম 
ছিরে রাবি তাহাদেব প্রায় সকলকেই বিনাশ 

৩ 
পরে সেই ব্রাহ্মণ কোনপ্রকাবে সেই ভয় হইতে মুক্ত হইয়! "এখন কোন্ দিকে 

যাইব? ইহা ভাঁবিয়। জীবনরক্ষার্থা হইয়! বেগে উত্তরদিকে গমন কবিতে লাগিলেন 181 

ক্রমে ব্রাহ্মণ বণিকৃগণ হইতে বিত্রষ্ট এবং সেই স্থান হইতে বিশ্লিষ্ট হইয় 

একাকী একটা কিন্রেব্যায় তন্রত্য বনমধ্যে বিচবণ করিতে লাগিলেন 1৫1 রি 
আসি বলি সপ টিউন ককটককি 



পর্বধণ চতুঃষফ্যধিকশততমোহ্ধ্যায়। ১৫৮১ 

সববর্ত,কৈরাম্রবণৈঃ পুষ্পিতৈরুপশোৌভিতম। 
নন্বনোদ্দেশসদৃশং বক্ষকিন্নরসেবিতয্ ॥” 
শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ কালাগুরুবনৈস্তখা। 
চন্দনস্ত চ মুখ্যস্ত পাদপৈরুপশোভিতম্ ৮] (বিশেষকমূ) 
গিরেঃ প্রস্থেযু রম্যেযু তেষু তেমু নুগন্ধিযু। 
সমন্ততে! দিজশ্রেষ্টান্তত্রাকুজন্ত বৈ তা |৯| 
মনুষ্যবদনাশ্চান্যে ভারুণ্ডা ইতি বিশ্রুতাঁঃ। 
ভুলিঙ্গশকুনাশ্চান্যে সামুদ্রাঃ পবর্বতোগবাঃ ॥১০] 
স তান্যতিমনোজ্ঞানি বিহঙ্গীনাং রুতানি বৈ। 
শৃণুন্ সুরম্ণায়ানি বিপ্রোহগচ্ছত গৌতম |১১| 
ততোহপশ্যৎ সুরম্যে বৈ নুবর্ণসিকতাচিতে । 
দেশে সমে সুখে চিত্রে ব্বর্গোন্দেশসমে নৃপ! [১২। 

মইতি। সমুদ্রমভিসবতি ন্মভিগচ্ছতীতি তম্। সর্বর্তূকৈ: সর্বেষু খতুযু ফলাফিতৈ:। 
নদনোদ্েশনদৃশং নদনকাননতুল্যম্। মুখ্যস্ত উত্তমন্ত 1৬৮ 

গিবেবিতি। গ্রনথেহু সান্যু। দ্িজশ্রে্ঠাঃ পক্ষিশ্রেষ্ঠাঃ ॥৯ 
মঙ্ষ্যোতি | মন্য্যাণীমিব বদনাঁনি যেষাং তে। ভূলিঙ্গশকুনা ভূলিঙ্গনাঁযানঃ পদ্দিণঃ, অকৃজন্ত 

ইতমুবৃত্তিঃ ১০ 

মইতি। অতিমনোগ্রানি অতিশযেন চিভীকর্ষকাণি। সথবমণীরানি অভিমধুবাঁণি 1১১] 

তখন গৌতম সমুত্রগী একটা পথ ধবিষ! যাইতে যাইতে ভ্রমে একটা 
অলৌকিক মনোহ্ব বনে উপস্থিত হইলেন। সে বনটী নন্দনবনেব তুল্য ছিল এবং 

সেখানে বক্ষগণ ও কিন্নবগণ বিচবণ কবিত, আব বহুতব পুল্পিত বৃন্দ, সমস্ত খাতুতেই 
ফলপুষ্পার্িত আম্বন, শীল, তাল, তমাল, কালাগুক ও উত্তম চন্দনবৃক্দ সকল 

শোভা জন্মাইতেছিল ॥৬--৮ 

তৎকাঁলে মনোহব ও সৌবভময় পার্বত্য মমতলভূমিতে সকল দিকে পদ্ষিশ্রেষ্ঠ- 
গণ রব কবিতেছিল ॥৯॥ 

আব সেস্থানে ভাকগড নামক সামুদ্রিক পক্ষীবাও বাস কবিতেছিল, তাহাদের 

সুখ মনুয্েব ্তাষ দেখ! যাইতেছিল এবং ভূলিহুনামক অপব পার্ন্বত্পক্ষিগণও বব 
কবিতে থাকিয়া! বিচবণ কবিতেছিল ॥১০॥ 



১৫৮২ মহাভারতে শান্তি- 

শরিয়া জুটং মহারৃক্ষং ন্যগ্রোধঞ্চ নুমগ্ডলমূ। 
শাখাভিরনুবপাভিভূযিষটচ্ত্রসমিতমূ ॥১৩| (ুগকম্ 
তন্ত মূলঞ্চ সংসিক্তং বরচন্দনবারিণা। 
দিব্যপুষ্পান্বিতং শ্রীঘচ পিতামহসভোপমম্ |১৪| 
তং দৃষট গৌতমঃ শ্রীতো মনঃকান্তমনুতমমূ। 
মেধ্যং সুরগৃহপ্রখ্যং পুষ্পিতৈঃ পাদপৈর্তম্ ॥১৫॥ 
তমাসাদ মুদাযুক্তত্তস্তাধস্তাঢুপাবিশৎ । 
তত্রাসীনস্ত কৌন্তেয় ! গৌতমন্ত সুখঃ শিবঃ |১৬| 
পুজ্পাণি সমুপম্পৃশ্য প্রববাবনিলঃ শুভঃ । 
ইলাদয়ন্ সবর্বগীত্রাণি গৌতমন্ত তদা নৃপ 1 |১৭। (যুগ্মকমু) 

তত ইতি। সুবর্ণসিকতাঁভিঃ শবরণবাঁনুকাভিঃ, চিতে ব্যান্ডে। শরির! জুষ্টং শোভাদ্দিতম 
্গ্রোধং বটমূ, জুমণ্ডনং নুন্দবগোঁলমূ, ভূষিষঠচ্ছতরপন্মিভং বছুলাতিপত্রতুন্যম্ ॥১২-_১৩ 

তন্তেতি। শ্ত্ীম শোঁভাযুক্তমূ, পিতাঁমহসভোপম: ব্রত্মসভান্থলতুন্যম্, আঁসীদিতি শেষ; ১৪ 

তমিতি। মনঃকান্তং মনোহবম্, অঙ্গৃতমমতীবোত্তমম্। মেধ্যং পবিত্রম্1১৫| 
তমিতি। তং বটবৃক্ষমূ। নুখঃ নুখম্পর্শঃ, শিবে! মদ্দলকব: শ্রান্তিদূবকবণাঁৎ | শুভঃ পুপ- 

স্পর্শেন সৌবভমযতযাইলাদনাৎ ॥১৬--১৭॥ 

গৌতম সেই মনোহব ও মধুর পক্ষিবব শুনিতে শুনিতে গ্রমন কবিতে 
লাগিলেন 1১১ 

রাজা | তাহাব পব তিনি দেখিলেন---্বর্ণবালুকাময, সমতল, স্খজনক, বিচিত্র 
ও অতিমনোহব স্বরগতুল্য স্থানে একটা বিশাল পবমসুন্দব ও গোলাকাব বটরকষ 

বহিয়াছে ; অনুবপ বছুতব শাখা থাকায় তাহাতে যেন বহুতব ছত্র বিবাঁজ কবিতে' 

ছিল ॥১২--১৩| 

তাহার মূলদেশ উত্তম চন্দনজলে সংসিক্ত ছিল এবং সব পুঙ্পকল বিকীর্ণ 
থাকাষ সে স্থা্নটা পবমনুন্দব দেখা যাইতেছিল , স্ৃতবাং সেস্থানটা ব্রশ্মাব সভাব 
স্যার প্রকাশ পাইতেছিল ॥১৪॥ 

মনোহব, অত্যুত্তম, পবিভ্র, পুম্পিতপাদপে পবিবেছ্টিত ও দেবভবনতুল্য সেই 

স্থানটা দেখিয়া গৌতম্স্শ্রীতিলাভ করিলেন ॥১৫| 



পর্ব্বণি চতুষষ্র্রধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৫৮৩ 

স তু বিপ্রঃ প্রশান্তশ্চ পৃঃ পুণ্যেন বাযুনা । 
সুখমাসা সুম্ব'প ভাক্করশ্চান্তমভ্যয়াৎ ॥১৮| 

ততোহস্তং ভাক্করে যাতে 'দন্ধ্যাকাল উপস্থিতে। 

আজগাম স্বভবনং ব্রন্মলোকাৎ খগোভমঃ ॥১৯] 

নাড়ীজঙ্ঘ ইতি খ্যাতো দয়িতো ত্রহ্ধণঃ সখা । 
বকবাজো মহাপ্রাজ্ঞঃ কশ্টপস্তাত্বসন্তবঃ ॥২০॥ (ধুগ্কমূ) 
রাজধর্থেতি বিখ্যাতো বভূবাপ্রতিমো ভুবি। 
দেবকন্াসুতঃ শ্রীমান্ বিঘান্ দেবসমপ্রভঃ |২১। 

মুষ্টাভরণসম্পনে! ভূষণৈররকমমিভৈঃ। 
ভূষিতঃ সর্বরগাত্রেষু দেবগর্ভঃ শ্রিয়। ভবলন্ ॥২২| যগ্মকমূ) 
তমাগতং খগং দৃষট। গৌতমো! বিশ্মিতোইভবৎ। 
ক্ষুৎপিপাসাঁপরিশ্ান্তে হিংসার্থী চাত্যবৈক্ষত |২৩| 

ভাবতকৌমুদী 
সইতি। প্রশীন্তঃ সুস্থচিত্তঃ 1১৮| 
তত ইতি। খগোত্রমঃ পক্গিশ্রে্ঠ: | খ্যাত: বর্গলোকে, দযিতঃ প্রি: |১৯--২০| 
বাজেতি। ভূবি বাঁদধর্শেতি বিখ্যাত; | বাত ইব ধর্থো যন্ত স:। প্রীমান্ সমৃদ্ধিমান্ 

টে পবিমাঞ্ডিতৈবাঁতবণৈঃ সম্পন্নঃ অর্কসনিভৈঃ ুরধাবজ্জশৈ: | দেবগার্ড! দৈবপুত্র ইব।২১-_২২॥ 

কুস্তীনন্দন বাঁজা | গৌতম আননিত হইযা সেই বাবৃক্ষেব নিকটে যাইয়। 
তাহাব তলে উপবেশন কবিল্নে। তিনি উপবেশন কবিলে স্ুখস্পর্ণ ও মহ্গলজনক 
বাযু নানাবিধ পুষ্পস্পর্শ কবিয| সৌবভময হইয। গৌতমেব সমস্ত অঙ্গ প্রফুল্ল কবিতে 
থাকিযা বহিত হইতে লাগিল ॥১৬--১৭ 

পবিত্র বাযুস্পর্শে গৌতমেব চিত্ত সুস্থ হইল। তখন তিনি শান্তি পাইয! শযন 

কবিলেন , ও দিকে ৃূর্ধ্যও অন্তমিত হইলেন 1১৮| 

ক্রমে সূর্য্য অন্তাচলে গমন কবিলে এবং সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে পক্ষিশ্রেষ্ঠ 
নাডীজঞ্ৰ ব্রন্মলৌক হইতে আপন ভবনে আগমন কবিলেন। তিনি ব্রন্মাব প্রিষ- 

সখা, মহাপ্রাজ্ঞ, মহি কগ্ঠপেব পুত্র এবং বকপদ্িগ্ণণেব বাঁজা ছিলেন ॥১৯--২০ 

ভূতলে তীহাৰ নাম ছিল 'বাঁজধর্্া' , তিনি দেবকন্যাব পুত্র, সমৃদ্ধিশালী, 

বিদ্বান, দেবতাব গ্তাঁষ কান্তিযুক্ত, পবিমাঞ্জিত অলঙ্কাবে এবং নূর্যযেব হ্যা 

উজ্জল আঁভবণে সর্বগাত্রে ভূষিত ছিলেন। আব আপন কান্তিতে দেবপুক্রেব স্তাঁধ 

যেন জবলিতেছিলেন; ন্ুতবাঁং পৃথিবীতে তাহাব তুলনা ছিল না ॥২১--২২॥ 
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১৫৮৪ রর মহাভারতে শান্তি 

বাজধর্মোবাচি। 
স্বাগতং ভবতো বিপ্র! দিষ্টাপ্রাপ্তোহসি মে গৃহমূ। 
অন্তঞ্চ সবিতা বাত; সন্ধ্যে সমুপস্থিতা ॥২৪| 
মম ত্বং নিলয়ং প্রাপ্ত প্রিয়াতিথিরনিন্দিতঃ | 
পুজিতো বাশ্তসি প্রাতব্বিধিদৃষেন কর্ণপা ॥২৫| 

_ ভীম্ম উবাচ! 
গিরং তাং মধুরাং শ্রদ্বা গৌতমো বিন্মিতস্তা। 
কৌতুহলাস্থিতো রাজন! রাজধর্মাণমৈক্ষত |২৬ 

রাঁজধর্মোবাঁচ 
ভোঃ কশ্যপন্ত পুভ্রোহহং মাতা! দাক্ষায়ণী চ মে। 
অতিথিস্তং গুণোপেতঃ স্বাগতং তে দ্বিজোতম ! |২৭ 

শপ পপপিপাাসপী পিপি ৮ স্প্পাপিশাসপশীশিসসপাশ তে াপীপস 

ভাঁবতকৌমুদী 
তমিতি। হিংসার্থী তষেব খগ: হিংসিতুফিস্ছুঃ সন অভ্যবৈনত [২ 
স্বেতি। ন্বাগতং সুখেনাগমনং কিমু, দিষ্ট্য| ভাঁগ্যেন 1২৪ 
মমেতি। বিধো শানে দৃষ্টেন কর্দণা! আহাদানাদিনা পৃ্িতঃ সন্1২৫) 
গ্িবমিতি। পক্ষিণ ঈদৃশব্যবহাবদর্শনাঁৎ কৌতুচলাদ্বিতঃ ২৬] 
ভে ইতি। ইঈদৃশমাতাঁপিত্নতাৎ মদগৃহে তবাতি্য্থীকাবোন দৌবারেতি ভাব: 1২৭ 
সেই পক্ষীটিকে আগত দেখিয়া গৌতম বিশ্ময়াপন্ন হইলেন এবং তিনি খন 

সুধা ও পিপাঁসায় ক্লান্ত ছিলেন বলিয়! ভাঁহাকেই বিনাশ কবিবাঁব ইচ্ছা কবিষা 
তাহীব দিকে চাহিলেন ॥২৩! 

বাঁজধর্শা বলিলেন--রান্মণ! আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত? আঁপনি 
ভাগ্যবশত; আমাব গৃহে আগমন কবিয়াছেন ; এদিকে নুধ্য অস্তাচলে গমন 
কবিয়াছেন, এই সন্ধ্যাকালও উপস্থিতাহইয়াছে 1২৪। 

আপনি আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন; ত্ৃতবাং আঁপনি আমার প্রিয় ও 
অনিন্দিত অতিথি ? অতএব শীস্তৃষ্ট কর্ম অনুসারে অগ্ভ আপনি সংকাঁব লাভ ককন; 
কলা প্রীতঃকালে এস্থান হইতে যাইবেন ॥২৫ 

ভীন্ম বলিলেন--'রাজা ! গৌতম সেই মধুর বাক্য শ্রবণ কবিয়া তখন বিস্মিত 
হইলেন এবং কৌতুকাম্িত হইয়া বাজধর্দাব প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ২৬ 
(২৫-ইভঃপরং “.একোন্মপ্তত্যধিকশততমোধ্ধ্যাব:* বধ বর্দ, ৭ সপ্তত্যধিকশততবোহ্ধার 

নি। 



পর্ববণি চতুঃষষ্ট্যধিকশতত্মোইধ্যাষঃ' | ১৫৮৫ 

ভীন্ম উবাচ। 
তন্মৈ দৃত্বা সসৎকাবং বিধিদৃষ্টেন কর্ণ | 
শালপুষ্পময়ীং দিব্যাং বৃষীং বৈ সমকল্পয়ৎ ॥২৮| 
ভগ্গীবথবথাক্রান্তদেশান্ গঙ্গানিষেবিতান্। 

বে চরন্তি মহামীনাস্তাংশ্চ ত্তান্বকল্য়ৎ ॥২৯| 
বহ্ষ্শপি সুসংদীপ্তং মীনাংশ্চাপি নুগীবরান্। 
স গৌতমায়াতিথয়ে শ্যবেদয়ত কাশ্ঠপিঃ ॥৩০| 
ভুক্তবন্তগ্চ তং বিপ্রং গ্রীতাত্মানং মহাতপাঃ। 

ব্মাঁপনয়নার্থং স পক্ষাভ্যামভ্যবীজয়ৎ ॥৩১] 
ততো বিশ্রীস্তমাসীনং গোত্রপ্রশ্মমপৃচ্ছত। 

সৌইব্রবীদৃগৌতমোহম্মীতি ব্রহ্ম নান্যদুদাহরৎ |৩২॥ 
শি 

তক্ম। ইতি । শীলপুষ্পমধী; শালপুষপব্যনথীম্, বৃষীমাসনম্। “ব্রতিনামাসনংবৃষী” ইত্যমবঃ ২৮] 

গীতি । ভঙগীবধস্ত বাজ বথেন আক্রান্ত: পূর্ব সপৃ্ থে দেশীন্তান্। অন্বকল্গয়ং ভোগনার 

ব্যবাস্থাপয়ৎ॥২৪| 

বহিমিতি। হুসংদীপং শুকাঠলগ্র্। গ্রলিতণ্, ুগীববাঁন্ অতীবসলান্। কাগ্ঠপিঃ 

কগ্ঠপপুত্রো বাজধর্থু। ॥৩০॥ 

ভক্তেতি। ক্লমাপনবনীর্ঘং শ্রন্তিদূরবীকবণার্থম, স হংসঃ 0৩১ 
এপ ৬৩৬০ ৯ 

বাজধর্মা বলিলেন--্রা্ণশ্রে্ঠ! আমি মহৰি কশ্ঠপেব পুত্র এবং দাক্ষা্ণী 

আমাৰ মাত।। আপনি গুণবান্ অতিথি আদিযাছেন, আপনাব সুখে আগমন 

হইয়াছে ত?" ॥২৭ 
ভীত্ম বলিলেন--বাজধর্মা শান্্ান্সাবে গৌতমেব সংকাব কবিষা উপবেশন 

কবিবাব জন্য শালপুষ্পবিকীর্ণ একখানি সুন্দৰ আসন দান কবিলেন ॥২৮| 

এবং যে সকল মতস্ত ভগীবথবাজাব বথখাতবাহিনী গঙ্গায় বিচবণ করে, সেই 

জীভীয কতকগুলি উত্তম মৎস্য গৌতমেব ভৌজনেব জন ব্যবস্থা কবিলেন ২৯ 

কণ্ঠপনন্দন বাঁজধর্্মা অতিথি গৌতমকে প্রজ্বলিত অগ্নি ও অনেক বিশীল মৎস্য 

দান কবিলেন ॥৩০1 
গৌতম ভোজন কবিয! তৃপ্ত হইলে, মহাতপা বা্ধর্মা তীহীব ক্লান্তি দূব কবিবাৰ 

জন্য পদ্ষযুগলদাঁা বাঁযু সঞ্চালন কবিতে লাগিলেন ॥৩১ 

১৯৯ 

৫ম ৯৫২ আতা সিন্স পা সস 



১৫৮৬ মহাভারতে শান্তি 
তল্মৈ পর্ণময়ং দিব্যং দিব্যপুষ্পাঁতিবাদিতমৃ। 
গন্ধাচ্ং শয়নং প্রাদাৎ স শিশ্যে তত্র বৈ সুখম্ [৩৩ 
অধোঁপবিষটং শয়নে গৌতমং ধর্মরাট, তদা। 
পপ্রচ্ছ কাশ্যাপো বাগ কিমাগমনকারণম্ ॥৩৪॥ 
ততোহত্রবীদৃগৌতমস্তং দরিদ্রোহহং মহাঁমতে || 
সমুদ্রগমনাকাজ্ী দ্রব্যার্থমিতি ভারত ! ॥৩৫॥ 
তং কাশ্যপোহ ব্রবীৎ গ্রীতো৷ নোৎকণ্ঠাং কর্ত মর্থসি। 

কৃতবার্য্ো দ্িজশ্রেষ্ঠ ! সন্্রব্যো যাস্তাসে হান ॥৩৬| 
চতুর্বিধা হুর্থসিদ্ির্ হল্পতিমতং যথা । 
পারম্পর্য্ং তথা দৈবং কাম্যং মৈত্রমিতি প্রভো ! |৩৭॥ 

ততইতি। গোত্রপ্তৈৰ প্রশ্নে যন্মিন্ কর্মণি তদ্যয! তথ! । ব্রন্ধবেদং তপো বা নোদাবৎ 
তত্প্রশ্নাকবণাৎ ॥৩২॥ 

তম্মা ইতি। শয়নং শখামূ, সগোঁতমঃ, শিশ্তে শরিতবান্।৩৩ 
অথেতি। ধর্মবাটু ধর্শবাজ ইব ধাস্মিকঃ ॥৩৪| 
তত ইতি। ভ্রব্যার্থং ধনসংগ্রহার্থম্॥৩৫। 
তমিতি। ভ্ত্রব্যেণ ধনেন সহেতি সন্তরবাঃ ॥৩৬| টি িরেছি 

কথ। জিজ্ঞাসা করিলেন ; তখন তম বলিলেন-- 'আমি গৌতমগোত্র' ; 
তিনি নিজের বেদবিষ্ভা বাঁ তপস্তার বিষয় উল্লেখ কবিলেন না ॥৩২॥ 

ক্রমে রাজধর্্মা দিব্যপুষ্পে স্ুুবাসিত ও স্বাভাবিক সৌবভসম্পন্ন একখানি পর্ণময় 
শয্যা গৌতমকে দান কবিলেন, গৌতমও তাহাতে সুখে শয়ন কবিলেন 1৩৩ 

পবে গৌতম সেই শয্যাৰ উপবে উপবেশন কৰিলে, তখন ধর্বাজের স্যায় 

ধান্মিক ও বাক্পটু রাজধর্্মা জিজ্ঞাসা কবিলেন_-“এখানে আপনার আগমনের কাবণ 

কি' ?0৩৪॥ 

ভবতনন্দন ! তাঁহাঁব পৰ গৌতম তাহাকে বলিলেন-_“মহামতি ! আমি দবিদ্র। 
সুতবাং ধনসংগ্রহ কবিবাঁব জন্য সমুদ্রে গমন কবিতে ইচ্ছা করি' ৪৩৫1 

অদনস্তব বাজধর্্মা গ্রীত হইয়া গৌতমকে বলিলেন--ব্রান্গণশ্রেষ্ঠ! আপনি. 

ধনেব জন্য উৎকষ্ঠিত হইবেন না, ধনলাঁভ কবিয়া কৃতকার্য হইয়াই গৃহে গমন 

করিতে পারিবেন ॥৩৬| 



পর্বাণি চতুযষষ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ১৫৮৭ 

প্রাহুভূ'তোঁহস্মি তে মিত্রং সুহ্ত্্চ মম ত্বয়ি। 
সোহহং তথ! যতিগ্যামি ভবিষ্যসি যথাহর্থবান্ ॥৩৮॥ 

ততঃ প্রভাতসময়ে নুখং দৃষটাব্রবীদিদমূ। 
গচ্ছ সৌম্য ! পথানেন কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥৩৯॥ 

ইতস্ত্িযোজনং গণ্ব রাক্ষসাধিপর্তি্ান্। 
বিরূপাক্ষ ইতি খ্যাতঃ সখা মম মহাবলঃ |৪০| 

তং গচ্ছ দিজমুখ্য ! ত্বং স মদ্াক্যপ্রচোদিতঃ। 
কামানভীপ্নিতাংস্তভ্যং দাতা নাস্তযত্র সংশয়ঃ |৪১। 

ভারতকৌমুদী 
চতুবিতি। অর্থসিদ্ির্ধনশাভঃ। পাঁবষ্পর্্যং পবম্পবন্না আগতং দাঁ়ধনম্ ; দৈবং হুদৈবেন 

ঘটিত, নিধ্যদিপ্রাপ্ডিঃ ; কাম্যং কামনাগ্রযোজ্যস্, বেতনবাপিজ্যাদিনা! ধন্শাভঃ, মৈত্রং হুহত- 
সম্পাঁদিতো! ধন্লাভঃ 1৩৭1 

প্রাহ্বিতি। সোঁহ্হং ত্ববি তৃিষয়ে তথ] যতিত্যামি যথা তম অর্থবান্ ধনবান্ ভবিষ্যুসি 1৩৮ 
ততইতি। সুখং গৌতমন্ত সুস্থতাম্, অববীৎ বাজধর্থা ॥৩৯॥ 
ইত ইতি! গা স্থিত ইতি শেষ) 0৪০॥ 
তমিতি। মদবাকোন ইত: কেনচিৎ প্রেষিতেন মদ্বচসা প্রচোদিতঃ প্রণোদিত: ॥৪১ 

প্রভাবসম্পন্ন ত্রাঙ্মণ ! বৃহস্পতিব মত এই যে, অর্থসিদ্ধি চাঁরি প্রকাব। যথা. 

পরম্পবাক্রমে প্রাপ্ত (দায়ধন), দৈবঘটিত (নিধিপ্রভূতিপ্রাপ্তি,) কামনাপ্রযুক্ত (বেতন ও 

বাণিজ্যাদিঘারা ধনলাভ) এবং সুহৃৎসম্পািত (কোনও মিত্রদ্বাব! ধনলাভ) 1৩৭॥ 

আমি আপনার মিত্র হইয়াছি, আপনিও আমার মিত্র হইযাছেন; স্মৃতবাং 

আমি আপনার ব্ষিয়ে সেইবপ হ্তু কৰিব যাহাতে আপনি ধনী হইবেন” 1৩৮! 

তাহা পর প্রাতঃকালে গৌতম সুস্থ আছেন দেখিযা বাজধর্্মা এই কথা 
বলিলেন--“সৌম্য! আপনি এই পথে গমন ককন, তাহা হইলেই কৃতকার্য্য হইতে 
পাবিবেন ॥৩৯॥ 

এস্থান হইতে তিন যোজন দূবে বিবপাক্ষনামে এক বাক্ষনাধিপতি আছেন। 
তিনি উদাবচেতা, মহাবল ও আমাব সখা ॥৪০॥ 

্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আগ্রনি তীহাব নিকট গমন ককন, তিনি আমাব বাক্যে প্রণোদিত 
হইয। আপনাকে আপনাব অভীষ্ট বস্ত সকল দান কবিবেন, এ বিবষে কোন সন্দেহ 
নাই' 1৪১॥ 

"(০৮ -লোহং তথা যিভামি ভবিষাতি বধার্ধধান্_বর্দ। 

পেশী পপ পাপা শ। 

চিত্ত তা শশা জী লিও পবা 



১৫৮৮ মহাভারতে . শান্তি 

ইত্যুক্তঃ প্রযষে রাঁজন্! গৌতমো বিগতব্রমঃ | 
ফলান্তমৃতকল্লানি ভক্ষয়ন্ স যথেষ্টতঃ ॥৪২। 
চন্নাগুরুমুখ্যানি ত্বকৃপত্রাণাঁং বনানি চ! 
তম্মিন্ পথি মহারাজ ! সেবমানো ভ্রন্তং যে |৪৩। 
ততো মেরুত্রজং নাঁম নগরং শৈলতোরণমূ। 
শৈলপ্রাকারবপ্রঞ্চ শৈলযন্ত্রাকুলং তথা ॥88॥ 
বিদিতশ্চাভবত্তস্ত রাক্ষসেন্দ্রস্ত ধীমতঃ | 
প্রহিতঃ সুহৃদ! রাজন্! গ্রীয়মাঁণঃ প্রিয়াতিি; ॥৪৫॥ 

ততঃ স রাক্ষসে্দরঃ ন্বান্ প্রেম্তামাহ যুধিষ্ির !| 
গৌতম! নগরদারাচছীত্রমানীয়তামিতি ॥৪৬। 

শামি পিস পি ৯ ৯৯ সপ সস সিসি ৯১৬৯ শালি পপি সিসি পা 

ইতীতি। বিগতক্রমঃ ধনলাভসম্তাবনযৈব তিবোহিতশ্রমঃ ॥৪২॥ 
চন্দনেতি। চন্দনা! অগুববশ্চ বৃষ্ষা মুখ্যাঃ প্রধান! বেষু তানি 1৪৩ 
তত ইতি। শৈলাঁঃ পর্বতা এব তোরণাঁনি য্ত তই, শৈশা এব প্রাকাবাঃ প্রাচীবাণি বপ্রাঃ 

সুপাশ্চ যন্ত তৎ শৈলযন্লৈ: শ্রনিবাবকান্ত্রবিশেষৈঃ আকুলং ব্যাপ্তমূ, তথ। যযাবিত্যনতবৃ্তি: ॥৪৫ 
বিদিত ইতি। বিদ্দিতশ্চবমুখাঁৎ | সুহৃদ! বাভধর্মণ গ্রহিতঃ প্রেবিতঃ 18৫1 
তত ইতি। স্ান্ নিজান্, প্রেম্তান্ ভৃত্যান্, আছ ব্রবীতি ম্ম ॥9৬/ 

টিটি পাস ৯ সি অপ সি ও সি সপ সি অসিত ৬ ৬ তাত ৯ সস সপ্ত সস আসিস ৯ পিসি সি 

বাজা! হংসবাঁজ এইবপ বলিলে, গৌতম অমৃততুল্য যথেষ্ট ফল ভক্ষণ কবিতে 
কবিতে অনায়াসে গমন কবিতে লাগিলেন ॥৪২॥ 

মহাঁবাজ ! গৌতম সেই পথে কোথাও চন্দনবন, কোথাও অগ্তকবন এবং 

কোথাও ত্বকৃপত্রেব (তেজপাঁতাব) বন অতিক্রম কবিয়। বেগে গমন করিতে 

লাগিলেন ॥৪৩| 

তদনভ্তব তিনি সেই বাক্ষসবাজেব মেকব্রজ নামক নগবে যাইয়! উপস্থিত 

হইলেন; নেই নগবটীব প্রন্তবময় তোবণ, প্রন্তবময় প্রাচীব, প্রস্তবময় সুপ এবং 

প্রস্তবময় ব্হুতব যন্ত্র ছিল ॥৪৪॥ 

বাজা ! ওদিকে বুদ্ধিমান্ বাক্ষদবাজ বিবপাক্ষ জানিতে পাঁবিলেন যে, সুন্বৎ 

বাজধর্ম। এক ত্রান্মণকে প্রেরণ কবিয়াছেন, নেই প্রিয অতিথি ব্রাহ্মণ সন্ত্টচিততে 

আ'সিতেছেন 78৫1 

যুধিষ্টিব! তনন্তব বাক্ষসবাজ বিবপাক্ষ আপন ভৃত্যগণকে বলিলেন--“তোমবা 
সত্বব নগবদ্ধাব হইতে গৌতমকে আনয়ন কব" ॥৪৬| 



পর্ণ চতুঃষষ্্যধিকশততমোহধ্যায়ট। ১৫৮৯ 

ততঃ পুরবরাভম্মাৎ পুরুষাঁঃ শ্ঠেনচেষ্টনাঃ। 
গৌতমেত্যভিভাষন্তঃ পুরদারমুপাগমন্ ॥8৪৭॥ 

তে তমুচুর্মহারাজ ! রাভপ্রেম্যান্তদ। দ্বিজম্ । 
বর্ষ তু্মাগচ্ছ রাজা স্বং দষ্ট মিচ্ছতি ॥৪| 
রাক্ষিসাঁধিপতিবাঁরো বিবপাক্ষ ইতি শ্ুতঃ। 

স ত্বাং ত্বরতি বৈ দ্রেং তৎ ক্ষিপ্রং সংবিবীয়তাম্ ॥৪৯। 
ততঃ স প্রাদ্রবছিপ্রো। বিশ্মযাদ্বিগতব্রমঃ | 

গৌতমঃ পরম্ধিং তাং পশ্যন্ পরমবিম্মিতঃ ॥৫০| 
তৈরেব সহিতো! রাজ্জো বে তুর্ণমুপাদ্রবৎ। 
দর্শনং রাক্ষসেন্্স্য কাজ্মীণো ছিজস্তদা |৫১| 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহত্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্ববণি 
আঁপদ্ধর্ে কৃতগ্োপাখ্যানে চু ষ্যধিকশততমোহধ্যায় |০| % 

এ ০ সপ পপ সপ পাপ 

তত ইতি। শ্তেনন্ত পক্ষিণ ইব চেষ্টনং চেষ্টা দ্রুতগমনং যেযাং তে 18৭ 
তইতি। বাজ্জঃ প্রেত ভূত্যাঃ, ছি ব্রাঙ্মণং গোৌঁতমম্ ॥৪৮ 
বাক্ষদ ইতি। তৎ দর্শনং সংবিদীষতাং সম্যক্ ক্রিষতাঁম্ |৪৯ 

তত ইতি । প্রাত্রবদত্রুতমগচ্ছত, বিশ্বধাৎ বাক্ষসেন্্রাদবদর্শনাৎ ॥৫০| 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
তন্তামিতি ॥১॥ সামুপ্রিকাঁন্ সামুদ্রোপান্তে গতান্॥২__৩। কাঁং দিশং প্রযামীত্যাকুলঃ 

কান্দিগ ভূতঃ ॥৪--১৭॥ বম্যেযু প্রদেশেষু মধ্যে একত্র |১১-_৪৬| হ্তেনচেষ্টনাঁঃ স্তেনবহুৎপতন্তঃ 

শী ইত্তর্থঃ ॥৪৭-__৫১ 

ইতি শান্তিপর্বণি আপদ নৈলকণীবে ভাবতভাবদীপে চতু-ট্যধিকশভতমৌধধযায়: 1১৬৪ 

তাহাব পর স্েনপক্ষীব স্যায ক্রুতগামী বাক্ষসেবা "গৌতম"! এইবপ সম্বোধন 
কবিতে কবিতে সেই নগব হইতে নগবদ্ধাবে যাইযা উপস্থিত হইল ॥৪৭1 

মহাবাজ! তখন সেই বাঁজভৃত্যেবা গৌতমকে বলিল-_“ত্রান্মণ ! আপনি সত্ব 
হউন, শীন্র আগমন ককন, বাজ! আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা কবেন 18৮1 

বিবপাক্ষ নামে এক বীব বাক্ষসেব বাঁজ। আছেন, তিনি আঁপনাঁকে দেখিবাব 
জন্য ত্ববা কবিতেছেন। অতএব আপনি সত্বব তাহাকে দর্শন দান ককন? ॥8৯॥ 

তদনন্তব ব্রাহ্মণ গৌতম বিল্মযবশতঃ অনাযাসে গনন কবিতে লাগিলেন এবং 
সেই মহাসমৃদ্ধি দেখিযাও তীহাব অত্যন্ত বিশ্বয় জশ্মিতে লাগিল 7৫০! 



পঞ্চবষ্ট্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ : 
_ ওক 

ভীন্ম উবাচ। 
ততঃ স বিদিতো রাজ প্রবিশ্ গৃহমুভমমূ। 

পুজিতো রাক্ষসেন্দ্রেণ নিষসাদাসনোতমে ॥১। 

পুটশ্চ গোত্রচরণং স্বাধ্যায়ং ব্রহ্মচারিকমূ। 
ন তত্র ব্যাজহারান্যদৃগোত্রমাত্রাদূতে দ্িজঃ ॥২॥ 

্রহ্মবর্চসহীনস্থ স্বাধ্যায়েপরতন্ত চ। 
গোত্রমাত্রবিদো রাজ! ! নিবাসং সমপৃচ্ছত ॥৩| 

ভাব্তকৌমুদী 
তৈবিতি। তৈ বাজপ্রেষ্ৈঃ, বেশ ভবনমূ, উপাদ্রবদ্গচ্ছৎ ॥৫১| 
ইতি মহাঁমহোপাঁধ্যায়-ভাঁবতচার্য-্রীহবিদীসসিদ্ধান্তবাশীশভট্াচারধ্যবিবচিতায়াং মহাভীবত” 

_ টাকায়াং ভাবতকৌ মুদীসমাখ্যাযাং শান্তিপর্ববণি চতুঃষট্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ 1 

তত ইতি। বাঁজ্ঞো বাঞ্ষসবাজন্ত। নিষসাদ উপবিবেশ ॥১ 

ৃ্ট ইতি। "্বংশপব্পবাপ্রসিদ্ধমাদিপুকব্া্ষণরূপং গোত্রম্” ইত্যু্াহততে সমার্ত:। চবণং 
শাখাচতৎ, স্বাধ্যারং বেদাধাধন্ম্, ব্রন্মচাবিকং ব্রশ্মচ্্যকালীনম্। ব্যাঁজহাঁব উবাচ, খতে বিনা ২ 

্রহ্মেতি। ব্রহ্গবর্চসহীনন্ ব্রহ্মতেজোবহিতন্ত গোত্রমাত্রকথনেনৈব তদনুমানাঁৎ, স্বাধ্যাধা- 
ঘেদাধাধনাৎ উপবতন্ত নিবৃত্তন্ত। অতএব গোত্রমাত্রবিদঃ কেবলগোত্রাভিজ্ঞন্ গতমন্ত 1৩ 

তখন গৌতম বাক্ষসবাজকে দেখিবাব ইচ্ছায় সেই রাজভূত্যগণের সহিতই সন্ধব 
বাজভবনে গমন কবিলেন” ॥৫১॥ 

পিস শী 

ভীগ্ম বলিলেন-_“তাহার পব গৌতম রাঁক্ষদবাজেব বিদিতভাবে তাহাব উত্তম 
ভবনে প্রবেশ করিয়। এবং তাহাৰ নিকট গৌবব প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন 

করিলেন ॥১1 

তখন বিবপাক্ষ গৌতমেব গোত্র, শাখা এবং ব্রহ্মচর্ত্যকালীন অধ্যয়নেব কথ! 

জিজ্ঞাসা করিলে, গৌতম একমাত্র গোত্র ভিন্ন আর কিছুই বলিলেন না 1২1 

কু অপ্তত্যবিকশততমোধহ্ধ্যারঃঃ বন্ন বধ ৭ একসপ্তত্যধিকশততমোহ্ধ্যান্ঃ নি । 



পর্বাণি পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৫৯১ 

রাক্ষদ উবাচ। 
ক তে নিবাস; কল্যাণ ! কিং গোত্রা ত্রান্ধণী চ তে। 
তত্বং ভ্রহি ন ভীঃ কার্য্যা বিশ্বসন্ব যথাসুখম্ ॥8| 

গৌতম উবাচ। 
মধ্যদেশপ্রসুতোহহং বাঁসে! মে শব্রালয়ে। 

শৃদ্রো পুনভূর্ভার্য্যা মে সত্যমেতদূত্রবীমি তে ||| 
ভীন্ম উবাচ। 

ততো! রাজা বিমমশে কথং কার্য্যমিদং ভবেৎ। 

কথং বা সুরুতং মে স্যাদিতি বুদ্ধান্বচিন্তয়ৎ ॥৬| 
অয়ং বৈ জন্মনা বিপ্রঃ সুহতত্ত মহাত্বনঃ | 

_. সম্প্রেষিতশ্চ তেনায়ং কাশ্যাপেন মমাস্তিকম্ ॥৭ 

ভারতকৌমুদী 
কেতি। ভীর্মম বাক্ষসতয়া! ভয়ম্ ৪ 
মধ্যেতি। মধ্যদেশে প্রহতো৷ জনিত: শববালয়ে দশ্থাগ্রামে। পুনভূর্থিঃ পবিণীতা বিধবা- 

গ্রহণন্ত প্রাগুজতাৎ॥৫॥ 

তত ইতি। বিমযৃণে বিবেচনঞ্চকাঁব। ইদং ব্রার্ষণসম্মাননম্। লুকৃতং সুঠু কৃতম্ ॥৬| 
অয়মিতি। তন্ত বাজধর্শণঃ | কাশ্তপেন বাগধণা ॥৭ 

গৌতমেব ব্রহ্মতেজ ছিল না এবং তিনি বেদাধ্যয়নও কবেন নাই, কেবল নিজেব , 
গোত্রটা জানেন, ইহা! বুঝিয়া বিবপাক্ষ তাহাঁব বাঁসস্থানেব কথ৷ জিজ্ঞাসা 
করিলেন ॥৩| 

বিবপাক্ষ বলিলেন--“মঙ্গলমন় ব্রাঙ্গণ ! আপনাব নিবাস কোথায, ব্রাহ্মণীই 

কোন্ গোত্রে জন্মিয়াছেন, তাহা আপনি বলুন, ভয় কবিবেন না, আশ্বস্ত 
; ॥৪| 
গৌতম বলিলেন--“মধ্যদেশে আমাৰ জন্ম, অথচ বর্তমান সমযে কোন দস্যুগ্রামে 

আমি বাস কবিতেছি এবং শুত্রজাতীষ| একটা বিধবা! স্ত্রী আমার ভার্ধ্যা, ইহা 
আমি আপনাব নিকট সত্য বলিতেছি' ॥৫া 

ভীম্ম বলিলেন--“তদনন্তব বিবপাক্ষ বিবেচনা কবিলেন যে, কিভাঁবে ইহার 
সম্মান কব| হইবে, কি কবিষাই বা আমাব সমীচীন কার্য্য কবা হইতে পাঁবে। তাহাব 
পব তিনি মনে মনে চিন্তা কবিলেন_-॥৬ 

ইনি কেবল ব্রাহ্মণবংশে জন্নিয়াছেন , অথচ মহাত্মা বাজধন্মাব সুহাৎ এবং 

তিনি ইহাকে আমাব নিকট পাঠাইয়াছেন ॥৭॥ 

পাকা 



১৫৯২ মহাভারতে শাস্তি 

তন্ত প্ররিয়ং করিষ্যামি স হি মামাশ্রিতঃ সদ! । 
ভ্রাতা মে বান্ধবশ্চাসৌ সখা চ'ছদয়ঙগমঃ |৮| 
কাততিক্যামগ্য ভোক্তার? সহত্রং মে ছ্বিজোতমাঃ। 
তত্রায়মপি ভোক্ত| চ দেয়মন্মৈ চ মে ধনম্ ॥৯ 
স চা দ্বিবসঃ পুণ্যে হতিথিশ্চায়মাগতঃ। 
সঙ্কল্পিতঞ্চেৰ ধনং কিং বিার্মতঃপরম্ ॥১। 
ততঃ সহত্ং বিপ্রাণীং বিদ্ষাং সম্লঙ্কৃতম্। 

স্নাতীনীমনুসংপ্রাপ্তং ুমহৎ ক্ষৌমবাসসাম্ ॥১১। 
তানাগতান্ দিজশ্রে্ঠান্ বিরূপাক্ষো বিশাংপতে। 
যথাহ€ প্রতিজগ্রাহ বিধিদৃষ্টেন বর্মণ! ॥১২| 

বৃষ্যস্তেষাস্ত সন্যস্তা রাক্ষসেন্দ্রম্ত শাসনাৎ। 

ভূমে বরকুশীস্তীরণাঃ প্রেক্টৈর্ভরতসভম ! ॥১৩| 
ভাব্তকৌমুদী 

তন্তেতি। তত্ত রাঁজধন্ম্ণঃ | হৃদর্মঃ প্রিরতমঃ ॥৮| 
কার্ঠিক্যামিতি। কাত্তিক্যাং কার্তিকপৌরমান্তাম্। মে মবা দেযম্॥৯| 
সইতি। সন্কল্পিতং দেয়তযাভিপ্রেতম্॥১০। 
তত ইতি। অন্ুসংপ্রীপ্তং ভোজনার্থমুপস্থিতম্, সুমহৎ অতীবপ্রশস্তম্ ॥১১ 
তানিতি। যথাঁহং বথাযোগ্যম্। কর্মণ! পাগ্যারধ্যদানাদিনা| ॥১২| 
বৃস্য ইতি। বৃষ্য আসনাঁনি। পব্রতিনামাসনং বৃষী” ইত্যমবঃ ॥১৩| ৪ 

সৃতবাং আমি তীহাব প্রিষকাধ্য কবিব। কেন নাঃ তিনি আমাব আশ্রিত, 
ভাতা, বান্ধব এবং প্রিয়তম সখা ॥৮| ্ 

আজ কাত্তিকী পুর্ণিমা। এক সহস্র উত্তম ব্রাহ্মণ আমাৰ গৃহে ভোজন কবিবেন, 
তাহাতে ইনিও ভোজন ক্বিবেন; সতবাং ইহাকেও আমার ধন দান কবিতে 
হইবে॥৯। 

আজ সেই পুণ্যদিন, এই অতিথিও আসিয়াছে এবং ধন দান কবাবও সঙ্ধ্ 
আছে। অতএব ইহাঁব পব জাঁব কি বিচার কব! যাইতে পাবে ॥১০॥ 

তদনভ্তব স্নীত, ক্ষৌোমবসনধাঁবী, অলঙ্কৃত, অতিপ্রশস্ত ও বিদ্বান সহস্র ব্রাহ্মণ 

উপস্থিত হইলেন ॥১১1 
নরনাথ! তখন বিবপাক্ষ শীস্তৃষ্টি পাগ্ ও অর্ধ্য দান কবিয়া যোগ্যতানুসাবে 

আগত সেই ত্রা্গপত্রেষ্ঠগণকে গ্রহণ কবিলেন ॥১২1 



পর্বগি পৃঞষ্ট্রধিকশততমোইধ্যায়ঃ। ১৫৯৩ 

তাঁসু তে পুজিত। রাজ্ঞ! নিষধা দ্বিজসভমাঁ? | 
তিলদর্ভোদকেনাথ অর্চিতা বিধিবদৃদ্বিজাঃ |১৪। 
বিশ্বেদেবাঃ সপিতরঃ সাগ্নয়শ্চোপকল্পিতাঃ। 
বিলিপ্তাঃ পুষ্পবন্তশ্চ নুপ্রচারাঃ সপুজিতাঁঃ। 
ব্যরাজন্ত মহারাজ ! নক্ষত্রপতয়ো থা ॥১৫॥ 

ততে৷ জান্নদীঃ পাত্রীর্কসাঙ্কা বিমলাঃ শুভাঃ। 
বরাননপূর্ণ! বিপ্রেভ্যঃ প্াদান্ধুঘূতপ,তাঃ ॥১৬| 
তম্ত নিত্যং সদাষাট্যাং মাধ্যাঞ্চ বহবো৷ দিজাঃ। 

ঈপ্নিতং ভৌজনবরং লভন্তে সংকৃতং সদা ॥১৭॥ 

তাঁবতকৌমুদী 
তাখ্িতি। নিষ্্ী উপবিষ্টা' অভবন্ 1১৪ 
বিশ্ব ইতি। বিশ্বেদেবা বনার্থসূ, সপিতব শ্রান্ধর্থমূ সাগষশচ যাঁগার্থম উপকল্লিত| আঁবাহনে- 

নোঁপস্থাপিতাঃ | ব্রাঙ্মণাণ্চ চন্দনৈর্বিলিপ্তা, পুষ্পবন্তণ কৃতাঃ, হৃপ্রচাঝা; নুপ্রসিদ্ধাঃ। নক্গত্র- 
গতর়শন্্ঃ । বট্পাঁদোহ্যং শ্লৌকঃ ॥১৫)। 

তত ইতি। জাহ্বনদানাঁং স্বর্ণান|মিমা ইতি তা, পত্রীর্ভীজনানি, বজ্্ানা হীবকাণাঁম্ 
অঙ্কাশ্চিহথানি যাস্থ তাং হীবকখচিতা! ইত্ার্থ:। মধুযুতৈ: গুতা? পূর্ণাঃ ১৬ 

তস্তেতি। তন্ত বিবপাক্ষন্ত সকা শাঁৎ, নিত্যমাবগ্রকতষ1 নিরূপিতম্ আধাঁঢ্যামাষাঢপুণিমায়াম্, 

মাধ্যাং মাঘপূর্ণিমাযাঁঞচ 1১৭ 
নি পি ৬৯ ৯ সণ সি পট স্টিম 

তরতশ্রেষ্ঠ! পৰে বাক্ষদবাঁজেব আদেশে তাহাঁব ভৃত্যের! উত্তম কুশীবৃত আসন 
সকল সেই ব্রাক্মপগণেব জন্য ভূতলে স্থাপিত কবিল ॥১৩| 

ক্রমে বিবপাক্ষ য্থাবিধানে তিলমিশ্রিত কুশোদকদ্বাবা অর্চন। কবিলে, সেই 

্রাক্মণেবা সেই আসনগুলিব উপবে উপবেশন কবিলেন ॥১৪॥ 

মহাঁবাজ | তৎ্পবে বিবিপাঁক্ষ বিশ্বদেবগণেব বলিদান, পিতৃলোকেব শ্রাদ্ধ ও অগ্নি- 

দেবেৰ যজ্ঞ সম্পাদন কবিলেন, আব সেই ত্রাহ্মণগণকে চন্দন ও পুষ্পমাল্য সমর্পণ 
কবিলেন। তখন সেই স্ুপ্রসিদ্ধ ব্রাঙ্মণেবা বিশেষ সম্মানিত হইয। এক একখানি 

আসনে এক একটা চন্দ্রের স্তায শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১৫॥ 

তদন্তর বিবপাক্ষ উত্তমান্ন পবিপুর্ণ এবং মধু ও ঘৃতসংযুক্ত, হীবকথচিত নির্দল 
ব্ব্ণময় বুতব পাত্র ব্রক্গণগণকে দান কবিলেন 1১৬ 

২০০ 



১৫৯৪ মহাভারতে শাস্তি. 

বিশেষতস্ত কার্তিক্যাং দ্বিজেত্যঃ সংপ্রষচ্ছতি । 
শরছ্যপাঁয়ে রত্বানি পৌর্মান্তামিতি শ্ুতিঃ ॥১৮] 
সুবর্ণ রজতঞ্ৈব মণীনথ চ মৌক্তিকান্। 
ব্ভান্মহাধনাংশ্চৈৰ বৈদূর্্যাজিনরাহ্বান্ ॥১৯। 
রত্রাশীন্ বিনিক্ষিপ্য দক্ষিণীর্ঘে ম ভারত !। 

ততঃ প্রাহ দ্িজশ্রেষ্টান্ বিরূপাক্ষো মহাবলঃ |২৭| যেগবমূ) 
গৃহীত রত্বান্যেতানি যথোৎসাহং যথেষ্টতঃ। 
যেষু যেষু চ ভাগডেষু ভূভ্তং বো ছ্বিজসতমাট 1। 
তান্বেবাদায় গচ্ছধ্বং স্ববেশ্রীনীতি ভারত !॥২১| 

ইত্যুক্তবচনে তম্মিন্ রাক্ষিসেন্দে মহাত্মনি। 
যথেউং তাঁনি রত্বানি জগৃহব্রণঙ্ষণর্ষভাঃ ॥২২] 

ভাঁবতকৌমুদী 
বিশেষত ইতি। শবদে। ব্যপায়ে অপগমে ॥১৮॥ 

্বর্ণমিতি। বুদ্রান্ হীবকাঁণি, মহাঁধনান্ মহামৃল্যান্। বৈদূর্যাগি মণিবিশেষাঃ, অজিনাঁনি 
চ্্মাণি বান্ধবাণি বন্ুমূগসন্তবানি অগরিস্তোকাদিবদধিশেষণন্ত পবনিপাতঃ বাস্ষবাঁজিনানীত্য্ঘঃ। 
পুংস্বমার্ধম্, বিনিন্িপা প্রদাঁব ॥১৯ ২-॥ 

গৃহীতেতি। ভুক্তং ভোঁজনং জাতস্, বো যুদ্মাকণ্। যট্পাঁদোহ্যং শ্লোক: ॥২১| 
, ইতীতি। ইষমিচ্ছামনতিক্রম্যেতি যাস ॥১২॥ 

এইবপই বছতব ত্রাক্ষণ বাক্ষদবাঁজ বিবপাক্ষেব নিকট প্রত্যেক আষাটী পূর্ণিমা ও 

মাধী পুর্ণিমায় আদবপূরর্বক অভীষ্ট আহাঁব লাভ কবিতেন ॥১৭ 
আমাদের শুন। আছে বে, বাক্ষসবাজ বিবপাক্ষ শবৎকাল অতীত হইলে কা্তিকী 

পৃণিমায় ত্রান্মণগণকে বত্ব দান কবিতেন ॥১৮1 
ভব্তনন্দন ! সেই দিন মহবিল বিবপাক্ষ ব্রা্মণগণকে দক্ষিণার্থ ্ ্ বৌপ্য, 

মণি, মুক্তা, মহাঁমূল্য হীবক, বৈদরযযমণি, বঙ্কুমৃগচগ্্ন এবং অন্যান্য বতুদমুহ দান করিযা 

বলিলেন--॥১৯--২০॥ 

ত্রান্মণত্রেষ্ঠগণ ! আপনারা উৎসাহ ও ইচ্ছান্থুসাবে এই সকল বত্ব গ্রহণ ককন 
এবং আপনাব। যে যে ভাণ্ডে ভোজন কবিয়াছেন, সেই সকল ভা লইযাই আপন 
আপন গৃহে গমন ককন” ॥২১॥ 

মহাত্ব। বিবপাক্ষ এই কথ! বলিলে, ত্রান্মণাশ্রেষ্ঠেবা ইচ্ছানুমাবে সেই সকল বত 
গ্রহণ কবিলেন ॥২২॥ 



পর্ববণি পঞ্চহফ্যধিকশততমো হধ্যায়ঃ | ১৫৯৫ 

ততো মহারান্তে সর্ধে-বত্রৈরভ্যর্চিতাঁঃ শুভৈঃ। 
্রান্মণা মৃষ্টবসনা সু্রীতাঃস্ম ততোহভবন্|২৩। 
ততস্তান্ রাক্ষসেন্দ্রচ দবিজানাহ পুর্বচঃ | 
নাঁনাদেশগতান্ বাঁজন্। রাক্ষসান্ প্রতিযিধ্য বৈ ২৪] 
অ্ৈকং দিবসং বিপ্রাঃ ৷ ন বোইস্তীহ ভয়ং কচিৎ। 
রাক্ষসেভ্যঃ প্রমোদধবমিষ্টাতো বাত ম! চিরম্ ॥২৫] 
ততঃ প্রছুক্রবুঃ সর্ব বিপ্রসঙ্াঃ সমন্ততঃ | 
গৌতমোহুপি সুব্ণন্ত ভারমাদায় সত্বরঃ |২৬॥ 
কৃচ্ছাৎ সমুদ্ধরন্ ভাব স্তগ্রোধং সমুপাগমৎ। 
হ্যষীদচ্চ পরিশ্রান্তঃ ব্লান্তশ্চ ক্ষুধিতশ্চ সঃ ॥২৭| (যুগাকমূ) 

ভাঁবতকৌমুদী 
তহ ইভি। মহার্গ। অতীবমান্তাঃ | মুষ্টবসনাঃ পবিষ্কতবস্থাঃ ॥২৩। 

তত ইতি। প্রতিষিপ্য সহগমনে নিবাধা ॥১৪| 

অপ্তি। বাক্ষসেভ্যো -ভরং নাস্তি মচ্ছাসন!ৎ ॥২৫॥ 

তত ইতি। প্রুরদু ক্রতং জগ | সুবর্ণন্ত ভাবং বহতরং স্বর্দভাঁজনম্। লমুদ্ধবন্ সমূত্ো- 

লয়ন্,সগ্রোধং প্রাগুক্ং বটবৃক্ষম্। ন্ঠবীদৎ উপাবিশৎ ॥২৬২৭ 
ভাঁরতভাবদীপঃ 

তত ইতি ॥১--১৪॥ বিনিপ্তাশ্চন্দনেন |১৫--২৪| ইস্টত ইষ্টং দেশম্ ॥২৫-_৩৩| 

ইতি শাস্তিপর্ববণি অপৰর্থে নৈশকণীষে ভারতভাঁবদীপে পধমষ্্যধিকশততমোহধ্যারঃ॥১৬৫। 

তাহাৰ পৰ পরিষ্কৃতবনধারী মহামাননীয় সেই সকল ব্রাহ্মণ শুভনুচক বত্ব- 

সমূহে অঙ্চিত হইযা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥২৩| 

রাজ। ! তদনস্তব বিবপাক্ষ বাঁক্ষসগণকে ত্রাহ্মণদেব সঙ্গে যাইতে নিষেধ কবিয়া, 

নানাদেশ হইতে আগত সেই ব্রাহ্ষণগণকে পুনবায এই কথা বলিলেন--॥২৪॥ 
ত্রাহ্মণগণ ! অগ্ভ একদিবস মাত্র কোথাও আপনাদেব বাঁক্ষসেব ভয় হইবে না 

অতএব আপনারা আনন্দিত হউন এবং ইচ্ছান্থুসাবে গমন ককন, বিলম্ব কবিবেন 

না" ॥২৫| 

তৎপরে ব্রক্ষণেব। স্রকলে নানাদিকে প্রস্থান কবিলেন; গৌতমও সেই স্বর্ণ 

সমূহ লইয়। ত্রান্থিত হইয়! কষ্টে তাহা বৃছন কবিতে থাকিযা পূর্বোক্ত বটবৃক্ষেব 
নিকট আগমন করিলেন এবং শ্রান্ত ক্লান্ত ও দুখার্ভ অবস্থায় সে স্থানে উপবেশন 

করিলেন ॥২৬--২৭ 
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ততভ্তমভ্যগীন্রাজন্ ! রাঁজধর্মা খগোতমঃ। 
স্বাগতেনীভিনন্দংশ্চ গৌতমং মিত্রবৎসলঃ ॥২৮| 
তত্ত পক্ষাগ্রবিক্ষেপৈঃ ব্লমং ব্যপনয়ৎ খগঃ। 
পুজীং চাপ্যকরোদ্ধীমান্ ভৌজনং চাপ্যকল্পয়ৎ ॥২৯| 
স ভূক্তবাঁন্ সুবিশ্রান্তে৷ গৌতমোহুচিন্তয়তদা। 
হাঁটকন্তাতিরূপস্ত ভারোহয়ং সুমহান্ময়! ॥৩০] 
গৃহীতো৷ লোতমৌহাত্যাং দূরঞ্চ গমনং মম! 
ন চান্তি পথি ভোক্তব্যং প্রাণসংধারণং মম। 

কিং কৃত্বা ধারয়েয়ং বৈ প্রাণীনিত্যভ্যচিন্তয়ৎ ॥৩১॥ (যুগ্মকম্) 

ততঃ স পথি ভোক্তব্যং প্রেক্ষমাণো ন কিঞ্চন। 
কৃতত্নঃ পুরুষব্যাত্্! মনস্যেদমচিন্তয়ৎ |৩২| 
অয়ং বকপতিঃ পার্থে মাংসরাশিঃ স্থিতো৷ মহান্। 
ইমং হত্বা গৃহীত্বা চ যাস্তেহহং সমভিদ্রুতম্ ॥৩৩| 

ইতি শ্রীমহাভীরতে শতপাহক্র্াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্ববণি 

আঁপদ্বর্ে কৃতন্রোপাখ্যানে পঞধষষ্ট্রধিকশততমোহধ্যায় |০1% 
৯০৯৯ ৭৯ ৯৯ ৯ প৯ ৯ পাস ৬ সপ সস ৯ ৯ সস 

তত ইতি। স্বাগতেন স্বাগতপ্রশ্নেন ॥২৮ 
তন্তেতি। পক্ষাগ্রযোিক্ষেপৈঃ সঞচালনৈঃ ৷ পূজাং প্রণাঁমেন গৌঁববম্ 1২৯1 
স ইতি। হাঁটকন্ত হবর্ন্ত ভিবপে| মনোজ্ঞ; । প্রাণী: সন্ধারধযন্তে অনেনেতি তৎ। ষট্্পাদৌহয়ং 

শ্লোক: ॥৩০__-৩১ 

__. তত ইতি। পৃথি ভৌক্তব্যং কিঞকনাপি বস্তন প্রেক্ষমাণ ইতি সহঃ 1৩২ 
সি ৭ ৯৯ অস্ট ১ ৯৯৮৮ ৮৯ ১ * ৭৯৬৯৯ ৭১৬ স--৯৯৭ ৯ ৯৭৯৯৯ 

_. বাজা! অনস্তব পক্গিশ্রেষ্ঠ ও মিত্রবৎসল 'রাজবধ্্ বাগতগ্শ্নপরব্বক অভি- 
নন্দন জীনাইয়া গৌতমেব নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥২৮] 

ক্রমে বুদ্ধিমান বাজধর্মা। পক্ষ সঞ্চালন করিয়া গৌতমেব ক্লান্তি দূর কবিলেন, 
প্রণাম করিয়া গৌবব জানাইলেন এবং তাহার ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন ॥২৯ 

তখন গৌতম ভোৌজনপূর্র্ক বিশ্রীম লাভ কবিয়া চিন্তা কবিলেন--আমি লোভ ও 
মোহবশতঃ এই মনোহব ও বিশাল সুবর্ণ ভাব গ্রহণ করিয়াছি, দৃবেও যাইতে হইবে, 
অথচ পথে প্রাণবক্ষাব উপযোগী খাগ্ধ আমাব নাই ; অতএব কি কবিয়া প্রাণধাবণ 
কবিব ॥৩০-_-৩১॥ 

নবশ্রেষ্ঠ! তাহাব পব কৃতদ্ব গৌতম পথে ভোজন কবাঁব উপযোী কোন 
বন্তই দেখিতে ন। পাইযা মনে মনে এইবপ চিন্তা করিলেন ॥৩২ 

* “*" একসপ্তত্যবিকশততমোহ্ধ্যাযঃ' বঙ্গ বর্দ, “* দবিসপ্তত্যবিকশততমোহ্খারঃ” নি। 



ষট বষ্ট্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ! 
হক 

ভীম্ম উবাচ। 
অথ তত্র মহার্চিত্নাননলে বাঁতসারথিঃ। 
তশ্তাবিদূরে রক্ষার্থং খগেন্দরেণ কৃতোইভবৎ ॥১] 

সচাপি পারে সুম্বাপ বিশ্বস্ত বকরাট্ তদা। 
কৃতত্স্ত স দুষ্টাত্বা তং জিঘাংসুরথাগ্রতঃ ॥২| 
ততোহলাতেন দীপ্ডেন বিশ্বস্তং নিজঘান তমৃ। 

নিহত চারু সো ন দুউবান | 
কৃতদ্বতাং হুচমন্নাহ অল্মমিতি। যান্তে যাম্তামি ॥৩৩| 

ইতি মহামহোপাঁধ্যায়-তাবতীচার্্য-শ্ীহবিদাসসিদ্ধান্তবাগীশত্াচার্্যবিবচিতায়াং মহাঁভাবত- 
টীকান্মাং ভাবতকৌ মুদীসমাধ্যায়াং শাস্তিপর্র্ণি পঞষষ্্যযিকশ্ততমোহ্ধ্যায়ঃ || 

অথেতি। বাত; সাবধিশ্চালকো! যন্ত সঃ। তন্ত গৌতমন্ত বঙ্গার্থমূ। এতেনাসৌ শীতকাল 
তি গ্রতীয়তে 1১ 
সইতি। তং বকবাজম্, জিঘাংস্হতিমিদ্ছুবভৎ ॥২। 
_ততইতি। অনাতেন কা্ঠেন, দীত্ডেন প্রজলিতেন অঙসবন্ধং তদ্বধজনিতং পাঁপম্।৩ 

_ এই বকরাজ আমাৰ পার্থে বহিষাছে, ইহাব দেহে প্রচুব মাংস আছে ; অতএব 

ইহাকে বধ কবিয়া সঙ্গে হইয়! বেগে চলিয়া যাইব 1৩৩1 

ভীম্ম বলিলেন-- পূর্বেই পক্ষিশ্রেষ্ঠ বাঁজধর্্মা গৌতমকে বক্ষ! কবিবার জন্ত 
তাহাব অনতিদূরে বাধুচালিত বিশাল শিখাযুক্ত অগ্নি প্রজ্ঞালিত কবিযাছিলেন 1১ 

সেই বকব'জও বিশ্বস্তচিন্তে তাহাঁব পার্থ শয়ন কবিয়াছিলেন। তখন ছুরাত্ম! ও 

কৃতত্ব গৌতম তাহাকে বধ করিবার জন্ তাহাব সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ।২। 
তদনস্তব গৌতম একখান প্রজ্লিত কাষ্ঠদ্বাবা! বিশ্বস্তচিন্ত রাজধর্মাকে বধ 

কবিলেন; কিন্তু বব কবিয়া আনন্দিত হইয1 গুকতব পাঁপেব ব্ষিয় চিন্তা কাবিলেন 
নাও 
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স তং বিপক্ষরোমাণং কৃত্থাগ্রাবপচত্দা । 
তং গৃহীত্বা নুবর্ণঞ্চ বণৌ ভ্রুততরং ছবিঃ ॥8| 
ততোহম্যান্সিন্ গতে চাহি বিরপাক্ষোইব্রবীৎ সুৃতমৃ। 
ন প্রেক্ষে রাজধর্্বাণমদ্ধ পুত্র! খগোতমম্ |৫| 
স পূর্ববসন্ধ্যাং ব্রহ্াণং বন্দিতুং ঘাঁতি সর্বদা । 
মাথধাদৃষট। কদাচিৎ স ন গচ্ছতি গৃহং খগঃ ॥৬] 
উভে ছ্রিরাত্রিসন্ধ্যে বৈ নাভ্যগাৎ স মমালয়মূ। 
তম্মানন শুধ্যতে ভাবে মম স জ্ঞায়তাং সুহৃৎ || 

স্বাধ্যায়েন বিযুক্তো হি ত্রহ্মবর্চনবঞ্জিতঃ| 
তদ্ক্রতস্তত্র মে শঙ্কা! হন্যাতং স ছবিজাধমঃ ||. 

তাবতকৌমুদী ডে 
সইতি। বিগতাঁনি পক্ষবোম'ণি বস্তা তম্ 1৫ 
তত ইতি। অন্স্থিন্নহনি, গতে আগতে সতি ॥৫ 
মইতি। পূর্বনন্ধ্যাং প্রভাতকালং প্রাপ্য । বর্দদা প্রত্যহ 1৬ 
উভে ইতি । ঘ্ধে বাত্রিশ্চ সন্ধ্যা চেতি তে একাং বাঁত্রিম্ একাঁং সন্ধযাঞেতার্ঘ; | অত্যন্ত 

সংযোগে দ্বিতীয়া ॥% 

___গৌতমন্ত পাপিত্বং সম্ভবনা ম্বেতি। তত হিংসাঁকর্ব ব্রতং নিয়মে বন্ত সঃ]প। __ 

পরে গৌতম রাঁজধর্মাব পঞ্ষ ও লোম ফেলিয়া দিয়া তাহাকে সেই আগুনে পাক 
কবিলেন। তৎপরে তাঁহাকে ও সেই ন্মুবর্ণভাঁর লইয়া বেগে গমন করিতে 
লাগিলেন 181 

তাহাব পবদিন বিবপাক্ষ নিজেব পুত্রকে বলিলেন-_পুতর! আঁজ পক্ষিশ্রে্ঠ রাজ 
ধর্মীকে দেখিতে পাইলাম না 1৫॥ 

টি ব্রহ্মাকে নমস্কাব কবিবার জন্য যাইয়া থাকেন 

বং ফিবিবা'র সময়ে আমাব সহিত সাক্ষাৎ না কবিয়! নিজগৃহে গমন করেন ন1 1৬ 

2৪7 সন্ধ্যা এই ছুই সময়ই বাঁজধর্্মা আমার গৃহে আগমন 

কবেন নাই। অতএব আঁমাব মনঃশুদ্ধি হইতেছে না; ন্ৃতবাং তোমরা আমার সেই 
সুহাদেব সংবাদ জান ?॥৭] 

ওদিকে গৌতম বেদাধ্যয়ন কবে নাই, ব্রহ্মতেজও তাহাব নাই এবং হিংসাই 

তাহা ধর্ম; অতএব তাহার উপবই আমাৰ আশঙ্কা হইতেছে যে, সেই ব্রাক্ষপাঁধমই 

রাজধন্মণকে বিনাশ করিয়াছে 1৮ 

(৭) উতে ছিরাতরং সন্ধ্যে বৈ বর্দ, দিরাত্রমুভতবো: সন্ধযোর্নাভযাগচ্ছন্থামালরম্ * নি। 



পর্বণি যটষ্ট্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ১৫৯৯ 

ছুরাচারস্তদুর্বুদ্ধিরিঙ্গিতৈলক্ষিতো ময় । 
নিষ্কপো দারুণাকারো৷ ছুষ্টো দ্যরিবাধমঃ |৯| 
গোৌঁতমঃ ম গতন্তত্র তেনোদিগ্ণং মনো মম। 
পুত্র! শীত্রমিতো গত্ব। রাজবর্শনিবেশনম্ ॥১০| 
জ্ঞায়তাং স বিশুদ্ধাত্ম! যদি জীবতি মা চিরমৃ। 
স এবমুক্তত্বরিতো রক্ষোভিঃ সহিতো৷ যঝৌ ॥১১॥ (যুগকম্) 
স্থাগ্রোধং তত্র চাপশ্যৎ কঙ্কালং রাজধর্মণঠ | 
স রুদমগমৎ পু! রাক্ষসেন্্রম্ত ধীমতঃ ॥১২॥ 
ত্বরমাণঃ পরং শক্ত্য! গোতমগ্রহণার বৈ। 
ততোহবিদুরে জগ্রাহ গৌতমং রাক্ষপান্তবা ॥১৩| যুগক্) 
রাজধর্্মশরীরঞ্ পক্ষাস্থিচরণোজ.বিতঘৃ। 
তমাদায়াথ রক্ষাংসি ভ্রুতং মেরুত্রজং যযুঃ |১৪।] 

ছুবাচাঁব ইতি। ইঙ্দিতৈর্নয়নভঙ্গাদিচে্টিতৈঃ 11 
গৌতম ইতি। তত্র বাঁজধর্মীনিবেশনে । মা চিবং ন বিপ্ম্ব ॥১০--১৯ 
স্গ্রোধমিতি ৷ বন্ধীলম্ অস্থি । বাক্ষস| বিবপাদ্দপুত্রসহচাঁবিণঃ ॥১২--১৩| 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

অথেতি ॥১_-২॥ অন্ুবন্ধং পাঁপদোষম্ 0৩--৭| তন্ররতে! হিংআশর্শ] 1৮--১১॥ বকাবমস্থি 

1১২--২৬| 

ইতি শান্তিপরববণি আঁপন্বর্থে নৈনবণীয়ে ভাবতভাবদীগে ঘট বষ্টধিকশততমোধ্ধ্যয়ঃ 1১৬৬ 

আমি ইঙ্গিতে বুবিতে পাবিয়াছি যে, গৌতম ছুবাচার, দুধ, নির্দিষ, ভীষণা- 
কৃতি, হুষ্ট ও দন্দাব ন্যায় নিকৃষ্ট 1৯ 

সেই গৌতম ট। বাঁজধন্ম্ণৰ গৃহে গিষাঁছে, তাহাতেই আমাৰ মন উদদিগ্ন হইয়াছে । 
অতএব পুত্র ! তুমি সন্বব এ স্থান হইতে বাঁজধন্মীব গৃহে যাইযা জান যে, সেই 

মহাত্ম। জীবিত আছেন কি না; বিলম্ব কবিও ন/'। বিবপাক্ষ এইবপ বলিলে, 

উ.হাঁব পুত্র কতকগুলি বাক্ষসেব সহিত সত্বব গমন কবিলেন ॥১০--১১॥ 

বদ্ধিমান্ বাক্ষদবাজেব সেই পুত্র স্বব যাইয়া! দেখিলেন--সেই বটবৃক্ষ বহিয়াছে 

এবং বাঁজধন্ম্ৰ অস্থিও আছে। তখন তিনি বোদন কবিতে কবিতে গৌতমকে 

ধবিবাব জন্য শক্তি অনুনারে তববান্বিত হইয়| গমন কবিতে লাগিলেন। তাহাৰ পৰ 

তখনই তাঁহাব.সহচব বাক্ষসেবা অনতিদূবে গৌতমকে ধবিয়। ফেলিল ॥১২--১৩। 
23 



১৬০০ মহাভারতে শাি- 

রাজ্ঞশ্চ দর্শয়ামামুঃ শরীরং রাজধর্মণঃ। 
কৃতগ্নং পুরুষং তঞ্চ গৌতমং পাঁপকারিণম্ ॥১৫| 
রুরোদ রাজ! তং দৃষ্টা সাঁমাত্যঃ সপুরোহিতঃ 
আর্ভনাদশ্চ নুমহানভূতম্ত নিবেশনে ॥১৬| 
সন্ত্ীকুমারঞ্চ পুরং বভূবাস্ন্থমানসমূ। 
অথাত্রবীননূপঃ পুত্রং পাপোহয়ং ব্ধ্যতামিতি |১৭॥ 
অন্ত মাংসৈরিমে সর্ব বিহ্রস্ত যথেষ্টতঃ 
পাপাচার পাপকর্মা পাপাত্মা পাপসাধনঃ ॥১১॥ 

হন্তব্যোইয়ং মম মতির্ভবস্ভিরিতি রাক্ষসাঃ !| 
ইত্যুক্তা রাক্ষসেন্দ্রেণ রাক্ষসা ঘোরবিক্রমাঃ ॥১৯| 
নৈচ্নন্ত তং তক্ষয়িতুং পাঁপকর্থাণমিত্যুত। 
দস্যুনাং দীয়তামেষ সাধ্য পুরুযাঁধমঃ ॥২০॥ (বিশেষকমূ) 

ভারতকৌমুদী 
বাজেতি। পক্ষাস্থিচরণৈকল্দ.ঝিতং বিহীনম্ | মেকব্রজং লাম বিরূপাঙ্ষন্ত রাঁজধানীম্ 7১৪ 
রাঁজ্ঞ ইতি। দরশশযামানুন্তে বাক্ষস| ইতি শেষঃ ॥১৫ 
কবোর্দেতি। আর্তনাদ: শোঁকপীড়িতানাং কোলাহলঃ 1১৬] 
সেতি। স্ত্রীভিঃ কুমারৈর্বালকৈশ্চ সহেতি তৎ। অস্বস্থমাঁনসমূ্ অনুস্থচিত্ম্ 1১৭ 
অন্তেতি। ইমে বাক্ষসাঁঃ, বিহবন্ত তক্ষণেনাননন্ত। পাপমাধনঃ সংসগিখোহপি পাপজনক: | 

মম মতিবিয়মিচ্ছা। ইতি পাঁপকর্দৃত্বাদেব। সাঁু তন্তবেদিতি শেষ; 1১৮ ২৭ 

তাহার পব সেই রাক্ষসেবা পক্ষ, অস্থি ও চন্মবিহীন রজধন্ম্ণর শরীরটা এবং 
গৌঁতমকে লইয়া সত্বব মেকব্রজে গমন কবিল ॥১৪| 

ক্রমে তাহাঁব। রাঁজধন্ণৰ শরীব এবং কৃতগ্ন ও পাঁপকারী সেই গৌতমকে নিয়! 
বিবপাক্ষকে দেখাইল ॥১৫॥ 

বাজ। তাহাকে দেখিয়া অমাত্য ও পুরোহিতগণের সহিত রোদন করিতে 
লাগিলেন এবং তীহাব গৃহে বিশাল আর্তনাদ হইতে লাগিল ॥১৬ 

ক্রমে স্ত্রীলোক ও বালকগণেব সহিত সেই রাঁজবাড়ীটাই শোকে অসুস্থ চিত্ত হইয়া 
পড়িল। তাহার পর বিবপাক্ষও তাহার পুত্রকে বলিলেন--'এই পাঁগাত্মাকে বধ 
কব 1১৭ 



পর্বণি বট বষ্ট্যধিকশততমৌহধ্যায়ঃ। ১৬০১ 

ইত্যুচুন্তে মহারাজ ! রাক্ষসেন্দ্রং নিশীচরাঃ | 
শিরোভিঃ প্রণতাঃ সর্ব ব্যাহ্রন্ রাক্ষমাধিপমূ ॥২১| 

ন দীতুমর্থসি ত্বং নে। তক্ষণীয়ান্ত কিল্বিষমূ। 
এবমস্ত্িতি তাঁনাহ রাক্ষসেন্দ্রো নিশীচরান্॥২২। 
দসূনোং দীয়তামেষ কৃতায়ৌহষ্ঘৈব রাক্ষসাঃ 1 
ইত্যুক্তা রাক্ষসান্তেন শূলপাটশপাণয়ঃ। 

কৃত্বা তং খণ্ডশঃ পাপং দস্যভ্যঃ প্রদদুত্তদা ॥২৩॥ 
দস্তবশ্চাপি নৈচ্হ্ত তমভুং পাপকারিণম। 
ক্রব্যাদা অপি রাজেন্দ্র! কৃতন্ং নোপভুজতে ॥২৪| 

ভাব্তকৌমুদী 
ইতীতি। ব্যাহবন্ পুনবপ্যবদন্॥২১1 

নেতি। নঃ অন্মভ্যমূ। কিদিষং পাপময়ং মাংসম্7২২] 

দহ্যানামিতি। খণ্ডশঃ খণ্ড খগমূ। যটপাঁদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৩ 
দত্তব ইতি। অভং ভোক্তুম্। ত্রবাং মাংসম্ অনস্তি ভক্ষযন্তীতি তে ২৫ 

স্ভইবাছিজের দে ইঘহ দল ইহার আনে কক নবি 
ইচ্ছা এই যে, বাক্ষমগণ! আপনাবা এই পাপাচাব, পাপকম্ম, পাঁপাত্মা ও পাপ- 
সাধক এই ত্রাহ্মণটাকে বধ ককন'। বাক্ষসবাঁজ এই কথা বলিলে, ভ়ঙ্কব বিক্রম- 
শালী রাক্ষসেবা গৌতম পাঁপকর্ম্ম! বলিয়। তাহাকে ভক্ষণ কবিতে ইচ্ছা কবিল না; 
কিন্ত বলিল-এই নবাঁধমকে অগ্ই দস্থ্যুদেব নিকট সমর্পণ ককন, তাহাই ভাল 
হইবেঃ ॥১৮--২০॥ 

মহাবাজ! বাক্ষসেবা বিবপাক্ষকে এইবপ বলিল। তাহাব পবে মস্তক অবনত 

কবিয়া পুনবায় তাহাকে বলিল-1২১। 
মহারাজ] ভোঁজন কবিবাব জন্ত আপনি আমাদিগকে ইহাব পাপময় মাংস 

দান কবিবেন নাঁ। তখন বিবপাক্ষ সেই বাক্ষসগণকে বলিলেন--'এইবপই 
হউক |২২! 

বাক্ষদগণ। আপনাঁবা অগ্ভই এই কৃতত্নটাকে দশ্যুদেব হস্তে দান ককন' | 

বিবপাক্ষ এইবপ বলিলে, শুলপ্টিশধাবী বাক্ষসেবা৷ পাপাত্মা গৌতমকে খণ্ড খণ্ড 
কবিয়! দস্থ্যদেব হস্তে সমর্পণ করিল ॥২৩। 

বাজশ্রেঠ! দস্থ্যবাও সেই পাঁপকাবী গৌতমকে ভোজন করিতে ইচ্ছা কবিল 
না। কারণ, মাংসভোজীবাও কৃতস্রকে ভোজন কবে না 1২৪॥ 

র ২০১ 



১৬০২ মহাভারতে শান্তি- 

্রহ্ক্নে চ স্ুরাপে চ চৌরে ভ্রব্রতে তথা । 
নিষ্কৃতিবিবহিতা রাজন্! কৃতত্বে নান্তি নিষ্কৃতি? |২৫। 

মিত্রন্দরোহী কৃতত্রশ্চ নৃশংসশ্চ নরাধমঃ। 
ক্রব্যাদৈঃ কৃমিভি্চান্যৈর্ন ভূজ্যন্তে হি তানৃশাঃ ২৬ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাঁহজ্াং সংহিতীয়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্বণি 

আপদ্বর্মে কৃতত্লোপাখ্যানে যট্হষ্ট্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ |০। ক 

সপ্তৎষ্ট্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 
--8768- 

ভী্ উবাচ। 
ততশ্চিতাং বকপতেঃ কারয়ামাস রাক্ষস; | 

রত্ৈর্ঘন্ধৈশ্চ বনুভিবন্ত্ৈশ্চ সমলঙ্কতাম্ ॥১। 
ততঃ প্রস্থাল্য নৃপতির্ব্বকরাজং প্রতাপবান্। 

. প্রেতকারয্যঞচ বিধিবদ্রাক্ষসেন্দ্রশ্চকাঁর হ ॥২ 
ভাব্তকৌমুদী 

ব্রহ্ম ইতি। ভগনব্রতে ব্রচ্্চ্যুতে। নিষ্কৃতিঃ প্রাশ্চিতম্॥।২৫। 
মিত্রেতি। নৃশংসো ঘাতুকঃ| ক্রব্যাদৈর্মাংসভোঞজিভিঃ গ্রাণিভিঃ ॥২৩। 

ইতি মহামহোপ্ণধ্যায়-ভীবতাচারধয-গ্রীহবিদীসসিদধান্তবাঁশভটাঁচরধ্যবিবচিতাগাং মহীভারত' 

টাকায়াং ভারতকোমুদীসমাখ্যারাং শান্তিপর্ববণি পর্ঘ্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | 

.. তত ইতি। বকপতে বাধ: 1১ টি দার 
বাজা! ত্রন্মহত্যাকারী, সুরাপারী, বৃত্তের ও ভগ্নব্রত ব্যক্তিবও শান্ত 

প্রাশ্চিত বিহিত আছে ; কিন্তু কৃতদ্বেব কোন প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয় নাই ॥২৫।, 
মিত্রপ্রোহী, কৃতদ্ব ও নৃশংস নবাধমকে মাংসভোজী কৃমিবাঁও ভোজন করে না 

এবং সেইবপ পাগীদিগকে অন্ত প্রাণীবাও ভক্ষণ কবে নাঃ ॥২৬| 

ভীন্ম বলিলেন-_“তাহার পর রাক্ষসবাজ বিবপাক্ষ বকপতি রাজধর্মার জন্ত 
বহতর রত্ব, গন্ধ দ্রব্য ও বস্ত্রে সমলঙ্কৃত একটা চিত| করাইলেন 1১1 

ক “**'ছিসগুত্যধিকশততমোহ্ধায়** বন্ধ বর্ঘ, * ভ্রিসস্তত/ধিকশততমৌধ্ধাঁধঃ” নি। 



পর্ববাণি সপ্তষষ্ট্যিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৬০৩ 

তশ্মিন্ কালে চ স্ুরভির্দেবী দাক্ষায়ণী শুভা। 
উপরিষীত্ততস্তম্ত সা বভূব পয়স্বিনী ॥৩| 
তন্তা বন] চ্চ্যতঃ ফেনঃ ক্ষীরমিশ্স্তবানঘ !। 
লোহপতদৈ ততন্তস্তাং চিতায়াং রাজধর্্ণঃ |8॥ 
ততঃ সঞ্জীবিতস্তেন বকরাজন্তদানঘ 11 
উৎপত্য চ সমীয়ায় বিরপাক্ষং বকাধিপঃ ॥৫| 

ততোহভ্যয়াদেবরাজো বিরূপাক্ষপুরং তদা। 
প্রাহ চেদং বিরূপাক্ষং দিষ্টা সন্্রীবিতন্তয়া ॥৬| 
শ্রাবয়ামাস চেন্দ্রস্তং বিবপাক্ষং পুরাতনমৃ। 
যথা শাপঃ পুরা দভো৷ ব্রহ্মণা রাজধর্মণঃ |৭॥ 

ভাবতকৌমুদী 
তত ইতি। প্রজাল্য অগ্নিন1 সংযোজ্য। চকাব কর্ত,মাবেভে ।২| 
ত্সিন্লিতি। উপবিষ্টাৎ উপবিতনে গগনে স্থিতা। পরক্ষিনী ছ্ধবতী 1৩ 
তন্তা ইতি। ক্ষীরমিশ্রো। বাঁুনা! তগা! সঞ্চালনাৎ 1৪1 
তত ইতি। উৎপত্য উড্ভীষ, সমীযায় সমাজগাম ॥৫| 
তত ইতি। দিষ্ট্য ভাগ্যেন, সঞ্জীবিতে! বকবাজঃ ॥। 

তদনস্তব প্রতাঁপশালী বিবপাক্ষ, বাঁজধর্মাব দেহে অগ্নিসংযোগ করিয়া যথা- 

বিধানে তাহা প্রেতকার্য কবিতে আবম্ত কবিলেন ॥২॥ 
সেই সময়ে দক্ষনন্দিনী কল্যাদী ও ছুপ্ধবতী স্ুবভি দেবী বাজধন্ার উপরি-তাগে 

আকাশে উপস্থিত হইলেন ॥৩| 

নিষ্পাপ বাজা ! ক্রমে স্ুবভিব মুখ হইতে নির্গত একটু ফেন বার্দঞ্জালিত 

হুইয। তীহাঁবই ছুগ্ধেব সহিত মিলিত হইল এবং সেই দুগ্ধমিশ্রিভ ফেন্টুকু আসিয়া 
রাজধূর্মাব চিতার উপবে পড়িল ॥81 

তাহাতেই বাভধর্্মা জীবন লাভ করিলেন এবং উড়িয়া আসিয়! বিরূপাক্ষের 

নিকটে পড়িলেন ॥৫1 
সেই সময়ে দেববাজজ ইন্দ্র বিবপাক্ষেব গৃহে আগমন করিলেন এবং বিবপাক্ষকে 

বলিলেন--বরাক্ষবাজ ! ভাগাবশত: আপনি আপনার হুহৃংকে সম্থীবিত্ব 

ক্লরিয়াছেন ॥এ 

(৩) **"তশ্মিন্ কালেখপ্,স্থরভিঃ*' বন্ধ $ 



১৬০৪ মহাভারতে 

যদা বকপতী রাজন! ব্রাহ্মণং নোপসর্পতি। 
ততো রোষাদিদং প্রাহ খখেন্দ্রায় পিতামহঃ ॥৮] 
যন্াম্ম[ো মম সভাং নাগতোইিসে বকাধমঃ। 
তম্মাদ্ধং স দুষ্টাত্ম! ন চিরাৎ সমবাঁপ্যুতি ॥মা 

তদয়ং তন্ত বচনান্নিহতো! গৌতমেন বৈ। 
তেনৈবাসৃতসিক্শ্চ পুনঃ সপ্ভীবিতো৷ বক ॥১৭| 
রাজধর্ম্মা বকঃ প্রাহ প্রণিপত্য পুরন্দরমূ ৷ 
যদি তেহনুগ্রহরৃতা ময়ি বুদ্ধিঃ সুরেশ্বর || 

সখা যো মে দুদয়িতো গৌতম! জীবতীদয়মূ 1১১। 
তম্ত বাঁক্যং সমাদায় বাঁসবঃ পুরুষর্ষভ 1| 

সিতাস্তেন তং বিশ্রং গৌতম জীব 1১২ .. 
শ্রীবেতি। পুরাঁতনং বৃত্তান্তমিতি শেষঃ 1৭ 
যদেতি। নৌপসর্গতি গ্রত্যহং নোপগচ্ছতি 7৮ 
যন্বার্দিতি। টা কিঞ্িদভিসন্ধানবশীৎ ছু্টচিত্তঃ 1৯] 
তদিতি। ব্নাৎ শাপবাক্যাঁং। তেনৈৰ ব্র্মণৈব স্থুবভিদ্বারা ॥১০] 
রাজেতি। হৃদরিত! মারিতঃ। যট্পাদোহয়ং শ্লৌকঃ ॥১১] 
তন্তেতি। বাঁসব ইন্দ্র: । জীবর্দিতি অড়াগমাঁভাঁব আর্যঃ 1১২] 

এবং পুরে ব্রহ্মা! রাজধন্দ্ীকে যে শাপ দিয়াছিলেন, সেই পুরাতন বৃত্ত 
বিবপাক্ষকে ইন্দ্র শুনাইলেন ॥৭ 

রাক্ষনরাজ ! যখন রাঁজধর্ন। প্রত্যহ ত্রক্মার সভায় যাইতেন না, তখন বরন্থা 
ক্রৌধবশতঃ রাজধর্মাকে এই কথা ব্লিয়াছিলেন--17৮1 

“যেহেতু এ মূর্খ বকাধম প্রত্যহ আমার সভায় আগমন কবে না, সেই হেতু 
সেই ছুবাতা! অচিরকীলমধ্যে নিহত হইবে? ॥৯] 

অতএব ্রন্মাব সেই শাপেই গৌতম রাজধর্মীকে বধ করিয়াছিল, আবার 

রহ্মাই স্থুরতিদ্বীরা অমৃত সিক্ত কবিয়া! রাজধন্মরণকে পুনরায় সঞ্লীবিত কবিয়াছেন: 1১০ 
ক্রমে রাজধর্্ন৭ ইন্দ্রের নিকট প্রণিপাত কবিয়া বলিলেন-__দেবরাজ | আপনি 

যদি আমার উপরে অন্ুগ্রহবুদ্ধি করিয়া থাঁকেন, তবে আমার যে সখাকে বিনাশ 
করা হইয়াছে, সেই গৌতম পুনবাঁয় জীবিত হউন: ১১ 

পুকষশ্রেষ্ঠ! ইন্দ্র রাজধন্ম্ণর বাক্যানুসাবে অৃতসেক করির়া ব্রাহ্মণ গৌতনকেও 
জীবিত করিলেন ৪১২৪ 



পর্বাণি 

জানাল 

সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৬০৫ 

দ ভাঁণ্ডোপক্করং রাঁজংস্তমাসাদ্া বকাধিপঃ | 

সংপরিষজ্য সুহৃদ গ্রীত্যা পরময়া যুতঃ ॥১৩| 

অথ তং পাঁপকর্মাণং রাজধর্্া বকাধিপঃ | 
বিসর্জয়িত্বা সধনং প্রবিবেশ স্বমালয়মূ ॥১৪| 
যথোচিতঞ্চ স বকৌ যো ব্রন্মসদস্তথা | 
্রহ্ধা চৈনং মহাত্মানমাতিখ্যেনাভ্যপূজয়ৎ ॥১৬| 
গৌতমশ্চাপি সংপ্রাপ্য পুনত্তং শবরালয়মূ। 
শৃর্রোরাং জনয়ামীস পুত্রান্ দুক্কৃতকারিণঃ ॥১৬ 

শাপশ্চ সুমহাংন্তম্ত দঃ সুর্গণৈস্তদ| | 

কুক্ষে। পুনর্ভাঃ পাপোইয়ং জনয়িত্বাচিরাৎ স্ুৃতান্। 
নিরয়ং প্রাপ্যতি মহৎ কৃতদ্োহয়মিতি প্রে। ! |১৭॥ 

এতৎ প্রাহ পুরা সর্ধং নারদো৷ মম ভারত !। 
সংন্মুত্য চাপি হুমহ্দাখ্যানং ভরতর্যভ!। 
ময়াপি ভবতে সবর্বং যথাব্দনুবণিতম্ ॥১৮| 

ভাবতকৌমুদী 
সেতি। ভা স্বর্ণভীজনৈ:, উপস্থবৈবন্টৈরপকবণৈশ্চ মহেতি তম্। যুতঃ অভবং 1১৩ 
অথেতি। বিসঙ্জরিত্বা বিশ্জ্য ধনৈঃ সহেতি সধনম্ ॥১৪ 

যথেতি। ব্রহ্গণঃ সদঃ দভাম্। আতিথ্যেন অতিথিসৎকাবেণ 1১৫1 

গৌতম ইতি। শববায়ং দন্ধগ্রামম্। শৃত্রায়াং ভার্যারপেণ গৃহীতাষাম্ 1১৬ 

শাপ ইতি। পুনরভানতস্তাঃ শুরা: ॥ যট্পাদোহ্রং শ্লোক: ॥১৭| 

রাজা! তখন রাজধর্ম বভাও ও অনান্য উপকবণেষ সহিত মুত গৌতমকে 
পাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিয়! অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥১৩ 

তাহার পব রাজধন্ম্ণ ধনেব সহিত পাপকন্ম? সেই গৌতমকে বিদায় দিয়া 
আপন ভবনে প্রবেশ করিলেন ॥১৪। 

এবং বাজধন্মণও যথোচিতভাবে ত্রক্মাব সভায় যাইতে লাগিলেন, ত্রন্মাও 

অতিথিমৎকাব কবিয়। সেই মহাত্বার গৌবব কবিতে থাকিলেন 1১৫॥ 

গৌতমও সেই দন্থযগ্রামে পুনবায় উপস্থিত হইযা শৃত্রাব গর্ভে কতকগুলি পাপিষ্ঠ 
পুত্র উৎপাদন কবিল ॥১৬| 

রাজা! তখন দেবতাবাও গৌতমকে গুকতব শীপপ্রবান কবিলেন যে, "এই 

গাপাস্থ। অচিরকালমধ্যে সেই বিধবা শৃড্রাব গর্ভে কতকগুলি পুত্র উৎপাদন কবিয়া 

কৃতত্ন বলিয়! অস্তিমে ঘোর নরকে যাইবে; 1১৭॥ 



১৬০৬ মহাভারতে শান্তি - 

কৃতঃ কৃতরম্ত যশঃ কত; স্থান কুতঃ নুখমৃ। 
অশ্রদ্ধেয় কৃতত্বো হি কৃতত্ধে নাস্তি নিষ্কৃতি |১৯| 

মিত্রত্দরোহো৷ ন কর্তব্যঃ পুরুষেণ বিশেষতঃ | 
মিত্রপ্রঙনরকং ঘোরমনন্তং প্রতিপদ্থতে ॥২০| 

কৃতজ্ঞেন সদা ভাব্যং মিত্রকামেন চৈব হ। 
মিত্রাচ্চ লভতে সর্ববং মিত্রাৎ পুজাং লভেত চ |২১| 
মিত্রাভোগাংশ্চ ভুঙ্জীত মিত্রেণাপৎন্ু মুচ্যতে 
সৎকারৈরুত্তমৈর্শিত্রং পুজয়েত বিচক্ষণঃ |২২॥ 
পরিত্যাজ্যো বুধৈঃ পাপ; কৃতত্সে! নিরপত্রপঃ। 

মিত্রন্রোহী কুলাঙ্গার; পাঁপকর্থা নরাধমঃ ॥২৩| 

ভাবতকৌমুদী 
এতদ্িতি। প্রীহ ব্রবীতি ল্ম। অধমপি ষট পাঁদঃ শ্লোকঃ ॥১৮। 
কুত ইতি। অশ্রদ্ধেষঃ অবিশ্বীস্তঃ ॥১৯| 
মিত্রেতি। উজ্ঞার্থে হেতুমাহ মিত্রেতি। মিত্রা দ্রহাতীতি মিত্রপ্ক্ ॥২০| 

কৃতেতি। ভাব্যং পুকষেণ ভবিতব্যম্ ॥২১॥ 
মিত্রাদিতি। ভোঁগান্ সখানি। সংকাবৈঃ সঘ্যবহাবৈ:॥২২। 
পবীতি । নিবপত্রপো নিরলজ্জঃ মিত্রপ্রোহী চ পবিত্যাজ্য ইত্যমুবৃতিঃ [২৩ 

ভবতনন্দন! পূর্বে নাবদ আমাঁব নিকটে এই সমস্ত বৃত্ত বলিয়াছিলেন। 
ভবতশ্রেষ্ঠ! আমিও সেই বিশাল উপাখ্যান ম্মবণ কবিয়। তোমাৰ নিকটে যথাযথ- 
ভাবে সমস্ত বর্ণন কবিলাম ॥১৮। 

কৃতদ্বেব যশ কোথায়? স্থান কোথায় এবং স্ুখই বা কোথায়? কৃতদ্ধ সকলেরই 
অশ্রদ্ধাব পাত্র হইয়া থাকে এবং কৃতদ্বেব নিফৃতিও নাই ॥১৯॥ 

মানুষ বিশেষভাবে মিত্রপ্রোহ কবিবে ন।। কাব, মিত্রর্রোহী অনন্তকাল যাবৎ 

ঘোঁব নরক প্রাপ্ত হয় ॥২০॥ 
মানুষ সর্বদাই কৃতজ্ঞ ও মিত্রকামী হইবে। কেন না, মিত্র হইতে সমস্তই লাভ 

কবা যায় এবং মিত্র হইতে গৌরবও প'ওয়া যায় ॥২১। 
আব মিত্র হইতে নানাবিধ স্ুুখভোগ কব৷ যায় এবং মিত্রের গুণে বিপদে মুক্তি 

লাভ কবিতে পাবে; অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি বিশেষ সদ্ব্যবহাঁব করিয়! মিত্রের 
সম্মান কবিবেন ॥২২1 



পর্ববণি সপ্তযষ্্যধিকশততমৌহধ্যায়ঃ। ১৬০৭ 

এম ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ | প্রোন্তঃ পাঁপো ময়৷ তব। 
মিত্রপ্দোহী কৃতত্রো বৈ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিছসি ॥২৪| 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
এতচ্ছ্ত্বা তা বাক্যং ভীন্মেখোভং মৃহাত্মন| । 
যুধিষ্ঠির প্রীতমনা বভৃব জনমেজয় ! ॥২৫| 

ইতি ্রীমহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শীস্তিপবর্বণি 
আপদ্বর্শে কৃতস্গোপাখ্যানে সপ্তযষ্ট্রধিকশততমোহধ্যায় ॥০] ক 

( ৬। মোক্ষধন্মপর্বব ) 

অষ্টষষ্ট্যধিকশততমোধ্ধ্যায়ঃ | 

যুধিষ্ঠির উবাচ। 
ধর্মাঃ পিতামহেনোক্ত। রাজধর্মাশ্রিতাঃ শুভাঃ। 

রমমাশ্রমিণাং শ্রেষ্ট, বক্তমমর্থসি পাধিব! [১ 
সা সস! ৯টি 

উপসংহবতি এয হীতি। পাঁপো মিত্রদ্রোহী কৃতন্শ্চেতি সনবন্ধঃ |২৪| 
এতদ্দিতি। গ্রীতমনা আশাঈরূপোতবশ্রবণার্দিতি ভাবঃ ॥২৫] 

ইতি মহাঁমহৌপাধ্যাষ-ভাঁবতাচাধ্য-প্রীহবিদীসসিদ্ধান্তবাঁগীশভট্রাচার্যবিবচিতীয়াং মহাভাঁবত- 
টাকাধাঁং ভাবতকৌমুদ্ীসমাখ্যাধাং শীস্তিপর্ববণি সপ্তষষ্্যধিকশততমোহ্ধাদরঃ ॥০| 

ভাবতভাঁবদীপঃ 
তত ইতি ॥১--২২| কথাতাৎপর্ধামাহ _পবিত্যাজ্য ইতি ॥২৩_-২৫] 

_ইতি শান্তিপব্বণি আগন্্খে নৈপকন্তীয়ে ভাবতভাবদীপে সপষ্্যধিকশততমোহত্যার়ঃ ॥১৬৭ 

বুদ্ধিমান্ মানুষ পাপাত্বা ও নিল্জ কৃতত্বকে এবং কুলাঙ্গাব, পাপকর্্মা ও নবাধম 
মিত্রত্রোহীকে পবিত্যাগ কবিবেন ॥২৩। 

ধাম্মিকশ্রেঠ! এই আমি তোমাব নিকটে পাপাক্মা মিত্রদ্রোহী ও কৃতন্েব 

বিষয় বলিলাম; এখন তুমি আব কি শুনিতে ইচ্ছা! কব ?' ॥২৪॥ 
বৈশম্পায়ন বলিলেন--মহাবাঁজ জনমেজয ! তখন মহাত্মা ভীঙ্েব এই সকল 

বাক্য শুনিয়া যুধিষ্ঠির সন্তষ্ট হইলেন ।২৫| 
* « তিসগ্তত্যধিকশততমোহ্ধ্যাঘঃ” বঙ্গ বর্দ,***চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোহ্ধ্যাষঃ, নি। 
(১ বজম্থসি সম 1-_নি। 



১৬০৮ মহাভারতে শাস্তি. 

ভাঁরতকৌমুদী 

ধর্মী ইতি । ধর্মী নানাবিধাঃ স্বভাবাঃ। আঁশ্রমিণীং গৃহস্থাদীনাং চতুর্ণাম। হে গথিব! 
ক্ষতিয়শ্রে্ঠ ! ॥১| 

ভাবতভাবদীপঃ 
প্রীগণেশায় নমঃ | শ্রীগুকভ্যে। নমঃ | তবণিমুক্ুবনেআোতেজনাভাং শবীব-প্রতিকৃতিমহ্মানী 

ভূমি চন্্রান্তবাঁভঃ॥ স্থিবদৃগণুমপলং 'যরত্যন্তথাত্বং তদভয়মমৃতং সংগ্রত্যনীডে গবেত্রমূ। কণ- 
ভক্ষমক্ষচবণ: জৈমিনিকপিলৌ পতগ্রলিঞ্চ হুমঃ। শ্রীমদ্যানবচোহঘুধিনমবসীকবর্ষিণো। মুদদিবান। 
সর্বাবিদ্ধেশতামাবিশ্চিকীর্য, পূর্বপুরুষ । শ্রীনাবারণধীরেশরূপৌ হর্িহবৌ হুম: । বহুন্ সমাঘত্য 
বিভি্নদেশ্তান্ কোষান্ বিনিশ্চিত্য চ পাঠমগ্রযমূ। প্রাচাং গুরূণামনুস্থত্য বাঁচং ব্যাকুন্মহে ভাঁবত- 
মোক্গধর্মান্॥ উভীনেধিহ কৌশবিগ্রহবলং পঞ্চেষু নৈবাশরিতং গম্তীরেযু ন সেতো! ন বিহিতাঃ 
কূটা নন ক্ফোটিতাঃ। ন ছিন্ন! ন তমশ্চবাননততির্ভক্] ন নাহলাদিত। নে। দীনাশ্চ বিভীষণ! ন 
বিহিতাঁঃ শ্রীলকষণাঁধ্যশ্রিতৈঃ | নম মোল্ষো! নাঁম শবীবনাশাদন্তে। নাস্তি “অশবীবং বাবসন্তং ন 
প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশত” ইতি শ্রুতেঃ। সচ্বয়মেবোঁপনমতীতি কিং তরর্থং শান্েণেতি চেন্ন-_“কর্তব্যমের 
কর্েহ জানতামিত্রকর্শন !। অকর্মীণে! হি জীবস্তি স্থাববা নেতবে জনাঃ॥ যাঁবদগোস্তনপানাচ্চ 
যাবচ্ছায়োপদেবনাৎ। প্রাণিনঃ কর্মণা বৃতিমাপবন্তি নবর্ষভ 11” ইত্যারণ্যকে প্রাক্কর্্সভাব- 
সাধনাৎ স্থলদেহনাঁশেংপি করা শরয়লি্গদেহনাশাযোগাৎ, তত্র শ্লৌকার্থ: ন জীবন্তীতি মহত্ব, ইতবে 
জনা ইতি দৃষ্টান্ত ৷ তথ চায়ং প্রয়োগ: স্থাবব্জীবিকাঃ প্রাবর্মপূর্ধিক জীবিকাত্বাৎ গাকাদিক্রি়া" 
ূর্বকান্মাদিজীবিকাঁবদিতি। যাবদিতি কাতর ল্যবলোৌপে পঞ্চম্যৌ। গোন্তনপানমারভ্য 
চ্ছার়োপসেবনং প্রতিমাদ্াবকং ভোগং চাঁবভ্য সর্ধবাং বৃত্তিং জীবিকাঁং কম্রৈবাপ্ন/ন্তীতি যৌজনা। 
সম্ধোজাতন্ত হি গৌবৎসন্ত স্তনপাঁনে প্রবৃত্তিঃ প্রাগ ভবীয়েটসাধনতা্ানজন্তসংস্কাবপূর্বিকাশ্দাদি- 
পাকাদি প্রবৃতিবদ্ দৃশ্ততে। এবং মবগান্রাসোহপি প্রাচীনমবগজহুংখাম্ভবদংস্কারাৎ গ্রাণিমাতর্ত 
সিদ্বোধতৌৎস্তি প্রাচীনং কর্ম । কিঞ্চ কৌলিকশান্প্রসিদ্ধা বা চৈত্র: স্বদেহে কণ্টকেন তুল্নে সতি 
ব্যধতে এবং শব্রক্ততার়াং স্বদেহগ্রতিমায়াঁমপি কণ্টকেন তুল্ায়াং ব্যঘতে। তত্র ব্যথাহেতুাত্তরং 
ধাতুবৈষম্যং দৃস্ততে ব্যহং বাঁ কণ্টকবেধাদি দৃষ্টং ঘারমস্তি কিন্ত কেবরমনৃষ্টমেব। এব, প্রীকর্- 
ন্তাবসিদধে্তরৎ পূর্পূর্বজন্মকল্পনয়াহনাদিঃ সংসাব;। এবমনাঁদিত্বাদীনস্তাং চীন্ত সিদ্ধমূ। 
তহ্যনাদদিভাবন্ত ধ্বংসযোগাৎ পুনবনর্থকং শীস্ত্রমিতি চেৎ সত্যম। নবয়মাত্মনি বর্তৃত্তভোতৃ- 
ত্বাদেঃ সংসাবন্ত সত্বন্ধংস ত্যং বদামঃ | বক্গত্ত পবরশবীব ইব চিতো লিঙ্ষশবীবে আভিমানিক- 
তাঁদাত্ম্যাদপি তৰস্মভাক্োপপত্তেঃ। অভিমন্থ ত্বমপি ন বাস্তবম্ অন্ত্পদৌক্তচ্ছায়ৌপসেবনন্তায়েন 
গবকল্পিতসন্ধেনাপি ব্যবহাবনির্বাহে মতি ততসত্যত্বকল্ননানে*চিত্যাৎ। সংসাবস্ত হুতিযুচ্ছাদা- 
বদর্শনেন কদাঁচিৎকপ্রতীতিবিষয়তয়া বজ্জ.বগবৎ কল্পিতত্বেনাত্মনি তত্সম্বনন্ত সত্যন্থাবোগাচ্চ। যথা] 
নৌকাস্স্তীবতবে চা্ল্যমাধোপরতি। যথা বা ্রতযগ ভূতমপি মুখং মুক্রঃ পবাগিব দর্রিতি। 
যথা বা হুগ্মমপি পুস্তকা ক্ষবমূপনেত্রমহিত স্থলমিব ভাতি। তত্ুটন্বে দৃচমাত্রে ঙ্গে প্রতীতি , 

... দিতীয়েন্দৃুল্যেশ্বব্ষ্দেহপ্রতিমাঘারা৷ চলব্ৃত্তত্থত্বাগ্ধাবোঁপো! যুজ্যত এবেতি নাস্মাকং 
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ভীক্ম উবাচ। 
সর্বত্র বিহিতো ধর্ম স্ব্্যঃ সত্যফলোদয়ঃ। 
বহুদারস্ত ধর্মস্য নেহোন্তি বিফলা৷ ক্রিয়া ॥২| 

ভাঁবতকৌমুদী 
সর্বতেতি। সর্বত্র সর্কঘেবাশ্রমেধু। স্বর্গাঃ স্বর্গজনকঃ। সত্যঃ ফলোদয়ঃ অভীইফশ- 

সিঘধিরধনাৎ স:। বহ্নি দ্বাবাণি সাধনানি যস্ত তন্ত। ক্রিয়া! অনুষ্ঠানম্॥২। 
ভাবতভাবদীপঃ 

কিঞিদব্মূ। বন্ত ত্বনাদিঃ সত্যশ্চ সংসীবস্তপ্তৈব পূর্ববাহ্যাক্তো দৌযৌৎপবিহাধ্ঃ | তম্মাৎ 
মংসাবকল্পিকীযা৷ অবিষ্ভায়া আত্মবিদ্তষা নিবৃতৌ সমূশন্ত সংসাবন্তোচ্ছেদৌধ্বস্স্তাবীতি বিষ্বোৎ- 
গত়ে শান্তরমাবন্তণীয়মিতি সিদ্ধমূ। তত্র নানাবিধান্ ছুবহুষেয়ান্ ক্র াঁন্ বাজধন্মানা পদবী 
তত্বীতান্তমু্ি্: সর্ববাপন্লিবাঁবণমাত্যন্তিকশ্রেয়োহেতুং ধর্শং জিজ্ঞাসমানো, বাজা৷ যুধিটির 
উবাচ-_“ধন্মাঃ পিতামহেনোক্ত| বাগ ্মাশ্রিতাঃ শুভাঃ। ধর্মমাশ্রমিণাং শ্রেষ্ঠং বক্তুমর্হসি 
পার্থিব !॥* ইতি পিতামহেনেতি শ্রেষ্ঠ বাংষনাঞ ুচিতমূ। বাঁজধর্মাশ্রিতা বাজধর্শী- 
সবত্বেনোপহিতা ধর্মী আপবর্মা উক্তাঃ। শ্রেঠঃ প্রশন্ততমো মোক্ষধর্মস্তম আশ্রমিণা- 
মিত্যক্তে গৃহস্থাদীনাং সর্ধেষামপাত্রাধিকাবো! দর্শিতঃ ৷ তথা চ যাক্দবন্কাঃ_“সহাশ্রমৈর্বিজিজ্ঞান্তঃ 

' অমস্তৈবেবমেব তু" ইতি ॥১॥ কর্মগ্ঞানফণে বিভ্গতি জানে শ্ৈষঠযং বক্ত সর্ঘত্রেতি। সর্বতরাশ্রমেযূ 
ধর্থো বিহিতো বেদেন্ম গিহোন্রং জুহ্যাৎ সবগ্গকাম ইত্যা দিনা অদুষ্টকশঃ ম ইত্যর্থঃ। সতাপ্রেত্য তপঃফলং 
সতি লঘস্তনি বিষষে তপ আলোঁচনং শ্রবণমনননিদিধ্যাসন।ত্বকং তন্ত ফলং সাক্ষাৎকাবঃ সোতপ্রেত্য 
মরণাঁৎ প্রীগেব তবতি জাঁনং দৃষ্টলমিতার্থ:। নম তহি তপ এব ক্রিয়তাং কিং ধর্মণেত্যাশ- 

ফ্যাহ-বহ্বিতি। অয়মর্থ _"বিবিদ্ষত্তি যক্ঞেন” ইত্যাপিশ্রিতেবশ্বেন জিগমিষতীতিবৎ কবণস্ত 
ধাত্থেনাসবযাদিগার্ঘতবং কর্মনীম্। যদ! সন্ প্রত্যন্ত প্রাধান্তাৎ জ্ঞানেচ্ছৈৰ কর্মসাধ্যা। যখোক্তমূ__ 
পপ্রত্যগ বিবিদিষাং বুদধেঃ কর্মাগ্যুৎপাগ্ঘ গুদ্ধিত:। ক্ৃতার্থানতস্তমাযাস্তি প্রাবৃডন্তে ঘন! ইব ॥৮ ইতি। 
তথা “যো বেদেদং মেহনেনাঙ্গং সংস্থিংক্নত” ইতি স্থ্তশ্চিতশুব্যর্থমেব কন্মাণীতি ত্রেধা বিভাগঃ | 
তন্রানপক্ষে বিশিষ্টগুরবাদিলাভো নিশুত্যুহংশ্রবণাদিসিদ্ধিশ্ঠ কর্মাভিবেব জনতা । দ্বিতীয়ে ইচ্ছোৎ- 
পত্তিবেব কর্মুফলমিতব্ত, বততান্তবসাধ্যমূ। তৃতীয়ে চিতশুদ্ধিবেব কম্মফপং জ্ঞানেচ্ছাদিকয সর্ব 
ব্বান্তবসাধামিতি বিবেকঃ । এবং জ্ঞানান্র্থমপি কৃতাৎ কন্বণন্তদ্যথাহয়ে ফবার্থং নিম্মিতে ছারাগন্ধ 
ইত্যনৃংপন্েতে এবং ধর্ম চর্ধামাণমর্থা। অনৃৎপদ্ন্ত ইত্যাপস্তথোক্তাস্রনিদর্শনাদান্যপদিকং স্রগাগ্বপি 
ভৰতি, তথা স্বর্ঘমপি কৃত তথিশুদধদেবতা দিদেহোৎপাদনদাবা মোক্ষা ভবতি। বথাহঃবিড়ুবা- 

সুধিষটিব বলিলেন-__ক্ষতরয়শ্রে্ঠ পিতামহ] আপনি বাধর্শেব প্রকাবগুলি 
সমস্তই বলিয়াছেন, এখন গৃহস্থপ্রভূতি আশ্রমিগণেব শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলুন? ॥১ 

(২) "' সতপ্রেত্য তপ:ফলম্ বঙ্গ বর্দ। 

২০২, 

অজ স্পিজ 



১৬১০ মহাভারতে শন্তি-. 

যন্মিন্ যন্মিংস্ত বিষয়ে যে। যো যাতি বিনিশ্চয়মূ। 
স তমেবাতিজাঁনাতি নান্তং ভরতসভম | ॥৩1 
যথা! থা! চ পর্য্যেতি লোকতন্ত্রমসারবৎ | 

তথ! তথ! বিরাগোহত্র জায়তে নাত্র সংশয়ঃ 181 

এবং ব্যবসিতে লোকে বছদোষে যুধিষ্ঠির ]| 
আত্মমোক্ষনিমিতং বৈ যতেত মতিমান্ নরঃ ॥৫| 

বস্মিক্নিতি। বিনিশ্চযম্ ইষ্টসাধনতয়! বিশেষনির্ণরমূ। অভিজানাতি কর্তব্যতঘা মন্ততে॥৩ 
যথেতি। পর্য্যেতি পর্ধ্যালোচা জানাতি, লোকতন্ত্রং সংসাবম্ 181 

এবমিতি । ব্যবসিতে নির্দিষ্টে, লোকে সংসাঁবে ৫1 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

হাঁদিদেহেন হৈন্রং ভূজ্যতে পনমিতি। ভোঁগ'ভঙুবনীকষ্তেবুদ্িশুব্য্বাৎতে ইতিচ। তথা দৃফলঃ 
' পুত্রকামেটটারদিবপি ধন্ম সগ্ঘঃ ফলপ্রদর্শনেন বৈদিকণন্্র শ্রন্ধোৎপাদনদবাবা শ্রেযোহেতুবিতি ন 

ধম্মক্রিয়। বিফল! । সর্বথাপি কতো ধন্মে? মোক্ষদ এবেত্যর্কঃ ৷ স্বর্গ: সত্যফলোদয় ইতি পাঠে 
্গীর্ঘ, তৈত্তৈর্বাক্যৈষিহিতোহপি ধন্দ্রঃ সত্যমবাঁধিতং ফলং মোক্ষাখ্যং তদুদয়া় ভবতি। “বিবি- 
দিষস্তি যজ্েনে্ত্যাদিশ্রত্যা সংযৌগণুধকুগ্ধাধেন দাপরজ্র্ষকান্ত ছুছ্রাদিতি বাক্যান্তবেণ 
নিত্যন্তাপি দর ইঙ্দিযার্থত্বমিব স্বরগাগ্র্থানামপি যজ্ঞনীনাং বিভার্থতনিষ্টম্। কেবলকাম্যস্তাপি 
ধন্মন্ত পবষ্পবয়া পবমপুকযার্থত্বমাহ-বহ্বিতি ৷ পাঠান্তবন্ত নাদবণীষম্॥২। বন্মিশ্লিতি। 
বিদ্যা তদিচ্ছাচিত্তসংস্কাবন্র্গপুত্রািকামেষু যন্রিন্ বিষবে দ্বারভূতে কাঁমে অভিজানাঁতি শ্রেযত্বেন 
॥এ পধ্যেতি। পর্ধযালোচগ্কতি তেনৈব দ্বাবেণ চিভশুদ্ধৌ। সত্যাম্ অসাবং তৃণাদি তদন্ত চ্ছম্।8 

ব্যবসিতে নিশ্চিতে লৌকে স্থাববাঁদিসত্যলোকপর্ধযন্তে। বহুদোষে এশ্বধ্যতাবতম্যক্ষরিযুত্বাদি- 
দোষবছলে। দৌষদর্শননিশ্চষেন বৈবাগ্যে সতীত্যর্থ | ব্যব্থিতে ইতি পাঠে বিবিধরূপেণাবন্থিতে 

সপ পাপা অতি সা ৯ 

ভীষ্ম বলিলেন--“সমস্ত আশ্রমেই ধন্মমবিহিত আছে , সেই ধর্ম স্বগ্জনক 

এবং তাহাব অন্তান্ত ফলও অবশ্যই হইয়া থাকে। এই জগতে বহুবিধ ধর্মে 

কোন অনুষ্ঠানই নিক্ষল হয় না 1২ 
ভবতশ্রেষ্ঠ ! যে যে লোক যে যে বিষয় ইঞ্টসাধক বলি! নিশ্চয় কবে, সেই 

সেই লৌক সেই সেই বিষয়েই কর্তব্য বলিযা মনে কবে, কিন্তু অন্য বিবষে নহে 1৩1 
মানুষ পর্য্যালোচন! কবিয়া সংসাবটাকে যেমন যেমন অপাব বলিষ! মনে কবে, 

তেমন তেমনই সংসাবে তাহাব বৈবাগ্য উৎপন্ন হয়; এ বিষিয়ে কোন সন্দেহ 

নাই 181 
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যুধিষ্ঠির উবাচ। 
নষ্টে ধনে বা দারে বা! পুত্রে পিতরি বা মুতে। 
বয় বুদ্ধ নুদেচ্ছোকং তন্মে রুহি পিতামহ 1॥৬| 

ভীম্ম উবাচ। 
নষ্টে ধনে বা দারে বা পুত্রে পিতরি বা স্বৃতে। 
অহে৷ ছুঃখমিতি ধ্যায়ন্ শোঁকস্তাপচিতিং চরেৎ |৭| 

অন্রাপুযুাহরস্তীমমিতিহাসং পুরাতনমৃ। 
যথা সেনজিতং বিপ্রঃ কশ্চিদেত্যাব্রবীৎ সুহৃৎ|৮| 
পুত্রেশোকাভিসন্তপ্তং বাজানং শোকবিহ্বলমূ। 
বিষমনসং দৃহ্ট। বিপ্রো বচনমত্রবীৎ |৯। 

ভাবতকৌমুদী 
নষ্ট ইতি। হুদেৎ দুরবীকু্্যাৎ, তত তাং বুদ্ধিম্॥% 
নষ্ট ইতি। ছুখং ধনীদিকং সর্বমেব দুখনকদ্ ইতি ধ্যাঁধন্ চিন্তন, অপচিতিং করম 1 
অন্রেতি। সেনজিতং নাম বাজানম্। এত্য আগত্য ॥৮॥ 
বাঁজঞোহবস্থাস্চনাঁয় গুনবাঁহ পুত্রেতি। বাজানং সেনজিতম্ ॥৯॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
নতি॥৫॥ তন্মে তাং মে 1৬ ধ্যাধন্নতৌহ্ঘদার্ভিতি শ্রতেবাত্মনোহ্তৎ সর্দং ছুঃখশ্বরূপমিতি 

রতুমানাদিনা! আলোচিযন্পপচিতিং চবেং। প্তবতি শোৌকমাত্মবিং” ইতি শ্রতেবাত্জ্ঞানার্থং 

পোকার পারিকডিঠেতা্ ৮. সত শক পার পাস 
থিটিব! এইভাবে সংসাব বহুদোবছষ্ট বৃলিয। নির্দিষ্ট হইলে, বুদ্ধিমান্ 

মান্য আত্বাৰ মুক্তিব জন্ত যত্ব কবিবেন' ॥৫ 

যুধিষ্ঠির বলিলেন--পিতামহ! ধন বিনষ্ট হইলে কিংব। স্ত্রী, পুত্র বা পিতার 

মৃত্যু হইলে, মানুষ যেবপ বুদ্ধিব গুণে শোক দূব কবিতে পাবে, আপনি সেইবাপ 

বুদ্ধিব বিষয় আমাব নিকট বলুন? ॥৬ 
ভীন্ম বলিলেন-_-থন বিনষ্ট হইলে কিংবা স্ত্রী, পুত্র ব! পিতা *লোকান্তবে গমন 

কবিলে, মানুষ এই ধনগ্রভৃতি অতান্ত ছখজনক' এইবপ ভাবিয়া শৌক দূর 
কবিবে ॥৭| 

মনস্বীবা! এই বিষয়েও এই প্রাচীন বৃত্ান্তেব উল্লেখ কবিযা থাকেন যে, কোনও 

নুহ ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয! সেনজিৎ বাজাকে বলিযাছিলেন ॥৮ 
সেনজিত্বাজা পুত্রশোকে অত্যন্ত সন্তপ্ত, বিহ্বল ও বিষনচিত হইয়াছেন দেখিয়া 

সেই ত্রত্মাণ এই সকল কথ। বলিয়াছিলেন-1৯॥ 



১৬১২ মহাভারতে শাস্তি. 

কিম, খন্বসি মূঢ্তং শোচ্যঃ কিমনুশোচসি। 
যদ ত্বামপি শোঁচন্তঃ শোচ্যা যাস্তন্তি তাং গতিম্ 1১০] 

ত্বং চৈবাহং চ যে চান্যে ত্বাং রাজন্! পর়ু্ুপাসতে। 
সর্ব তত্র গমিধ্যামো যত এবাগতা৷ বয়মূ ॥১ 

সেনজিছুবাচ। 
কা বুদ্ধিঃ কিং তপো৷ বিপ্র ! কঃ সমাধিস্তপোঁধন !। 

কিং জ্ঞানং কিং শ্রতং বা তে যু প্রাপ্য ন বিষীদসি ॥১২॥ 

ভাবতকৌমুদী 
কিমিতি। মৃঢঃ শোঁকেন বিকৃতচিততঃ । শোঁচ্যঃ পবেষাঁং শোঁকবিষয়ঃ ; শহুপোঁচসি পরম । 

যদ যতঃ। শোঁচ্যা আকুলতাদর্শনাৎ, তাং আকুবতাঁবপাং গতিমবস্থাম্। শোঁচ্যন্ত শোঁককবণ' 

দীনন্ত দীনাস্তবদগ্যশোঁচনমিৰ হান্তাম্পদমিতি ভাবঃ ॥১০] 
বিযোগমাত্র এব শোঁকে কর্তব্যে কথং কেবনঃ পুত্ার্থ: শোকঃ অন্তার্থেহপ্যসৌ কর্তধাঃ 

স্তাদিত্যাহ__ত্বমিতি। উপাসন্তি উপাঁসতে আঁশ্রযস্তি ॥১১1 
্রাহ্মণন্তাবস্থাং পত্তন্ বিন্মর মানঃ পৃচ্ছতি কেতি। শ্রতং শান্রজ্ঞানম্ ॥১২॥ 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
সন্তাপৌহন্ত্বহির্দীহঃ ৷ বিহ্বলত্বং বাহেন্দ্রিয়লনশৃনতত্বম, বিষগ্ং মূঢং মন! বস্ত ॥শ। কিংস্থিতি। 
সূঢাঃ সর্বেঘপি শোঠ্যাঃ শোকাত্রান্তাশ্চেত্যতো৷ নিঃশোকং পদমহে্টব্যমিত্যর্থঃ 1১০ তদেবাহ_ 

ত্বমিতি। স্ব চাহঞ্চেতি ভোভ্ৃবর্গ উক্তঃ | যে চেতি। দেহেস্দ্রিবিরদাদির্ভোগ্যবর্গঃ। তত্র 

ঘত আঁগতং যত্র লবপোদকবন্লীয়তে তদদ্বৈতমশোকং পদং দৈতন্ব সশোঁকমিত্যর্থঃ। তথা চ 

শ্রতী ভবত;ঃ-_তত্র কো! মোহঃ ক: শোকঃ একত্মন্পপ্তত ইতি দ্বিতীয়াছৈ ভক্ুং ভবতীতি চ ॥১১। 

তত্র বুদ্ধিরুপপঞ্তিঃ তপন্তদীলোচনম্। সমাধিবুদ্ধেবেকত্র পর্ধ্যবসাঁনম্। জ্ঞানং সাক্ষাংকাবঃ। 

রাজা! আপনি শোকে মুগ্ধ হইলেন কেন? আপনিও ত শোকেব পাত্র; 
তাহাতে আপনি আবার পবেব জন্য শোক করিতেছেন কেন? হ্খন অন্তান্ 

লোক আপনাব জন্যও শোক কবিতে থাকিয়া, আকুলতা প্রাপ্ত হইয়া শোঁচনীয়ই 
হইবে ॥১০। 

বাজা! আমি, আপনি এবং অন্য যে সকল লৌক আপনার সেবা করে, 

আমরা সকলেই যে স্থান হইতে আসিয়াছি, আবাব সেই স্থানেই যাইব” 1১১1 
সেনজিৎ বলিলেন-_-“তপোধন ব্রাঙ্ষণ ! বুদ্ধি কি, তপ্তা৷ কি, সমাধি কি, 

জ্ঞানকি এবং শান্ত্জ্ঞানই বাকি; যে সকল লাভ কবিয়া আপনি আর বিষঞ্ন হন 
না? 1১২ 

(১০) কিংহু মুহনি মৃত্ম্* বঙ্গ । 



পর্বণি অ্টহষ্ট্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১৬১৩ 

ব্রাহ্মণ উবাঁচ। 
পশ্য ভূতানি ছুঃখেন ব্যতিষক্তানি সর্ববশঃ। 
উত্তমামধমধ্যানি তেষু তেতিহ কর্ন ॥১৩| 
আত্মাপি চায়ং ন মম সর্ব! বা পৃথিবী মম। 
যথা মম তথান্যেষামিতি চিন্ত্য ন মে ব্যথা । 

এতাং বুদ্ধিমহং প্রাপ্য ন প্রহযে। ন চ ব্যথে ॥১৪॥ 
যথা কাষ্ঠঞ্ কাণ্ঠ্চ সমেয়াতাং মহোৌদধো। 
সমেত্য চ ব্যপেয়াতাং তদন্ু,তসমাগমঃ ॥১৫॥ 

পাপ পাপপপাপীপপীদ পপি শী ০ শপে পাশাপাশি ও তা িশীীশীশপ 

ভাবতকৌমুদী 
র্নাহ্দাবেণ গ্রথমং বুদ্ধিং নিবপর়তি পঞ্েতিগ্ান্যাম্। ভূতানি গ্রািনঃ ব্যতিষক্ানি 

দৃচুকানি। উততসাধমমত্যানি তির্যউ্মানবরপাঁণি কর্মন্থ পাঁপজনকেষু, কার্ষেযু কৃতেযু ॥১৩। 

ভ্রম ন্বিস্ততি আত্মেতি। আত্মা দেহঃ সর্ব বা পৃথিবী ন মমেতি সমঘন্ধঃ। নন্ত ন্বদেহ- 

পৃথিব্যোবাধিপত্যদর্শনাঁৎ কথং ন মমেতি জানমুপপদ্ত ইত্যাহ যথেতি। চিত্ত চিন্তরিত্থা। 

যটপাদোহ্সৎং শ্লৌকঃ ॥১৪| 
ভাব্তভাবদীপঃ 

শ্রতমেতের্থেযু প্রমাণম্॥১২। তত্র বুদ্ধিমাহ-_-সার্দঘয়েন পশ্ঠেতি। ব্যতিবিজানি ব্াশুা- 

তমাধমমধ্যানি দেবতির্ধাভমতযাদীনি, কন্মনছি নিমিতভূতেযু ॥১৩। এবং কন্ম'জং ছু'খং দেবাদীনা- 

মগাীতি দৃ্মানভৃতাটান্েনোপপান্য ওনিবৃতীবপুপতিগাহ-_আত্মেতি। যোহমহমিতি গ্রতীতি- 
গোঁচব আত্ম নোহপি ন মম চিন্তন স্বরূপং চিতীন্ততবততস্ত ভাম্তভাসকয়োশ্চ ঘটালোকয়োঃ 

প্রসিদ্ধ ভেদঃ | এবমহমর্থাচ্িদাত্মানং বিবিচ্য তত্রৈব পৃথিব্যাগধ্যত্তমিতি সর্ববস্ত তদনন্তত্বমাহ-- 

অর্বা! বা পৃথিবী মম শ্বরূপমিতি। এতদেবাভ্যাসেন ভ্রচয়তি যথা মমেতি। অয়ং ভাবঃ__ 

যথ] দর্পণপ্রতিবিস্থিতং মুখং ন খরপতঃ স্বগুখং দৃত্যত্বাৎ নাপ্যন্তৎ তথ্যতিবেকেণীভাবাং | এবং 

মাথাকক্িতেিক্রিষমনোইবিদার্পণষু স্লন্হক্মতবেব, গরতিফলিতশ্চিদত্া! বিবাটহত্ান্তধামি- 
ভাবেন দৃষ্ো ন প্রত্যগাআ নাঁপি ততোঁহন্ত ইতি। এবমুপপন্নযাত্মৈকত্ং চিন্ত্য ধ্যানেন সাক্ষাৎ 
কৃত্য ন মে ব্থেতি তৎফলমুকতং তত্যাচষ্টে--এতীমিত্যর্দেন। হর্ষোহপি ৷ হর্ষোহপি বৃখৈবেতি ভাব; 1১৪ 

্রাহ্ষণ বলিলেন_নবাজা ! দেখন, সেই সেই পাপকর্ণ কব! হইয়াছে বলিয়! 

উত্তম, মধ্যম ও অধম সমস্ত প্রাণীই ছঃখভোগ কবিতেছে ॥১৩| 

এদেহও আমাব নহে এবং সমগ্র পৃথিবীও আমাৰ নছে ; তবে যেমন আমার 

তেমন অন্যান্যেব, এইবপ চিস্তা কবায আমার কোন ছুঃখই হয় না। আমি এইবপ 

ঝুদ্ধি লাভ করিয়া আনন্দিতও হই ন', ছুঃখিতও হই না॥১৪1 
সা সস ৯৩৬ জা অন্ত হত সা আন সত ৬ বিত্ত আন খা পপি অঅ ছি জি উল তি 

(৯৩)"' -ব্যৃতিষিকানি: সর্ব. ব্। 



১৬১৪ মহাতারতে শান্তি 

এবং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ জ্ঞাতয়ো৷ বান্ধবাস্তথ! । 
তেষু স্নেহে। ন কর্তাব্যো বিপ্রয়োগো গ্রবো হি তৈঃ |১৬| 

অবর্শনাদাপতিতঃ পুনস্চাদর্শনং গতঃ | 
ন ত্বাসৌ ব্দে ন ত্বং তং কম্মাতমনুশোচসি ॥১৭| 

ভারতকৌমুদী 
বাজ্ঞঃ শোঁকমপনুদন্লাহ যথেতি। সমেয়াতাং বাধুবেগেন মিলিতে ভবেতাম্। ব্পেয়াতাং 

পুনবিবশ্লিষ্টে ভবেতাম্, ভূতানাং গ্রাঁণিনাং সমাগমঃ পবস্পবমেলনম্ 1১৫ 

তত্র কর্তব্যমাহ এবমিতি। এবং সতি | বিপ্রয়োগে! বিচ্ছেদঃ, হি যন্তাৎ | বিপ্রযো গীরিস্ঠস্তাবেল 

ছুঃখাবশ্রসীবাঁং নেহেন সংবোগে| ন কর্তব্য, সংযোগে সতি বিষোশিস্তাবিহ্যকত্বার্দিতি ভাব 1১৬ 

সম্পর্কাভাবাৎ *শোকসম্তাবনৈব নাস্তীত্যাহ অনর্শনাদিতি | ন বিদ্াতে দর্শনং যন্ত তক্মা 
চিন্মরাদ্র্দণ:, আপতিতঃ জন্মলাভেনাগতঃ ; পুনশ্চ অদর্শনং- তচ্চিতবয়ং ব্্মৈব গুতো! ভবে 

সর্ব এব জীব ইতি শেষঃ। “বত! বাঁ ইমানি ভূতানি জাধন্তে ষেন জাভাঁনি জীবস্তি বৎরয়্তি 

ইত্যাদশ্রতেঃ তত্র শোঁকাঁকবণে কাবণমাঁহ নেতি। অসৌ পুত্রাদিঃ তবা তাং পিত্াদিং ন বেদ 

স্বরপেণ ন জানাতি, ত্বঞ্চ পিত্রাদি: তং পুত্াদিং ন বেখ। তেল চ কন্মা তং পুত্রাদিস- 

শোচিসি 1১৭ 

ভারতভাবদীপঃ 

বদধিমুক্ধী তপ আহ-যথেত্যাদিন ॥১৫॥ তপ:ফদমাহ্-_এবমিতি |১৬। অবর্শনাঁদিতি নাতি 

দর্শংদৃপ্তত্েন টেন বা প্রকাশ যন্ত তরদর্শনং শুধচিন্মাক্ি তন্মাৎ আপতিতত্তব পুত ইতি 
শেষঃ। তা! ছাং চিন্মাত্রমসৌ পুত্রো! ন বেদ স্বপ্লোপলবপুকষবৎ তৎকঈনামাতস্বাতন্ত। তথা 
ত্বমপি ত; চিন্াত্রং ন বেখ চিতশ্চিদ্শৌচরত্থাযোগাৎ। কিমমুশোচসীত্যন্তায়ং ভা শোঁগ? 
পুত্রঃ কিংস্বিদাত্মা। উতাচিজ্জপো! দেহো! ব1? নাগ্ঘ:, চিত একত্বাদবিনাশিত্বান্চ কঃ কেন শোচঃ 

মহাসমুত্রে যেমন ছুইখানি কাঁষ্ঠ আসিয়! পরস্পর মিলিত হয় এবং মিলিত 

হইয়া আবাব বিশিষ্ট হইয়া যায়, প্রাণিগ্পেব সন্মেলনও সেইবপই ॥১৫। 
এইবপ হইলে, পুত্র, পৌত্র, জ্ঞাতি ও যে সকল বান্ধব থাকে, তাহাঁদের উপরে 

স্নেহ কর! উচিত নহে। কারণ, তাহাদের সহিত বিচ্ছেদ অবশ্যন্তাবী 1১৬1 
সমস্ত জীবই অনৃশ্বস্থান হইতে আইসে, আবাব অধৃশ্ঠস্থানে চলিয়! যায। 

তারপর সেই পুত্র ব্ববপতঃ আপনাকে জানিত না, আপনিও তাহাকে জানিতেন 

না; সুতরাং কেন আপনি তাহার জন্য শোক করিতেছেন ? 1১৭ 
পাতা ৮০০০ শা পালিপাপািপন্পিপাশবিক্ত শিক এলীক জীন পাপনীপরপা পাপ আাতিতি অত পীাাস্িশর্া আন্না পপি লীলরজিলাপ্ 

(১৬) ''তেষাং ন্নেহা। বঙ্গ । 

(১. কঃ মন্ কিমশোচনি-বঙ বর 
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তৃষণারতিগ্রভবং ছুঃখং ছুঃখাভিগ্রভবং সুথম। 
সুখাৎ সঞ্জায়তে হুঃখং ছুঃখাৎ সঞ্জায়তে সুখম্ ॥১৮| 

সুখস্তানন্তরং দুঃখং হুঃখন্তানস্তরং সুখম। 

সুখছুঃখে মনুষ্যাণাং চক্রবৎ পরিবর্ততঃ ॥১৯| 
নুখাত্বং দুঃখমাঁপনঃ পুনরাপৎন্যসে সুখম্। 
ন নিত্যং লভতে ছুঃখং ন নিত্যং লভতে সুখম্ ॥২০| 

শরীরমেবায়তনং সুখন্ত ছুঃখস্ত চাপ্যায়তনং শরীরমূ। 
যদ্ধচ্ছরীরেণ করোতি কর্ম তেনৈৰ দেহী সমুপান্থতে তত |২১| 

ভাবতকৌমুদী 
তৎ কথং পগ্ডিতোংপি শোঁচতীত্যাহ তৃষ্ণেতি। উপকাবলিক্গ তৃষ্ণা তন্তা আতিধর্বংসঃ 

অন্তাঃ গ্রভবতীতি তং ছুঃখন্তার্ডেধ্বংসাং প্রভবতীতি তৎ। নুখাঁৎ পৰং ছুঃখাচ্চ পবম্। 
১ উপকাবলিগ্মালোপাদেব হি সর্ধস্তৈব শোঁকো। জাঁধত ইত্যাশয়ঃ ॥১৮। 

উতমেবার্থং স্পষ্টবমাহ সুখন্তেতি। মন্রগ্তাপামিতি প্রাণিমাত্রন্তোপলঙ্গণম্। পবিবর্ততঃ 
পবিবর্তেতে ॥১৯॥ 

উ্ভার্থে নিদর্শনমাহ সুখাঁদিতি। ছুঃখমাপন্নঃ পুত্রনাঁশেন, পুনঃ সুখমাপধত্তসে প্রানি 
, খুতোৎপত্যা। এবং দৃষ্টন্েনসর্কেধামেবাবহামাহ নেতি। লভতে সর্ব এব জীব ইতি শেষঃ ॥২০| 

ভাব্তভাবদীপঃ 
নাত্যঃ লোষ্টাদেবপি শোঁচ্যতাপত্েবিতি 1১৭॥ কুতন্তরযযং শোঁক উল্লসতীত্যশিঙ্ক্যাহ-_ভৃষ্ণেতি 

ত্রিভিঃ। নিভিনান। জিভ মোহাদতৃপ্তিৰপা গীডা। ছুঃখার্ডিঃ হি 
হি স্টক উস উস উস ৬ নি ৬ এ 

উপকাব লাভেব লোভ নষ্ট হইলে ছুঃখ জন্মে, আবাঁব ছুঃখ নষ্ট হইলে সুখ 

উৎপন্ন হয। অতএব বলিতে হইবে ষে, স্ুখেব পবে দ্ঃখ এবং ছ্ুঃখেব পবে নখ 

হইয়া থাকে ॥১৮॥ 

স্থৃতবাং সুখেব পৰে ছুঃখ, ছুঃখেব পৰে স্থুখ হয় বলিয। প্রাণিগণেব সুখ ও দুঃখ 

চক্রেব স্যায পবিবন্তিত হইয। থাকে ॥১৯॥ 

ইহাব দৃষ্টান্ত আপনিই। কাবণ, আপনি সুখেৰ পবে ছুঃখ ভোগ কবিতেছেন, 

আবাব স্ুখভোগ কবিবেন। অতএব প্রাণিমাত্রই চিবদিন ছুঃখভোগ কবে না, 

কিংবা চিবকাল মুখলাভও কবে না ॥২০॥ 
৮ শি শ শপ শপ পাপা পাশা 

৪০ ছাধমের পুর । 
(২০) ইত: পবং 'শবীবমেবার়তনং ছুঃখন্ত চ নুখন্ত চ+ ইত্যদ্দমধিক* পি বঙ্গ বর্দা। 
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১৬১৬ মহাভারতে শান্তি. 

জীবিতঞ্চ শরীরেণ জীত্যৈব সহ জায়তে। 
উতে সহ বিবর্তেতে উভে সহ বিনশ্যতঃ ॥২২। 

ন্নেহপারশৈর্ববহুবিধৈরাবিষ্টা বিষয়া জনা; । 
অকৃতার্ধাশ্চ সীদন্তে জলৈঃ সৈকতদেতবঃ ॥২৩| 

ভারতকৌমুদী 
অথ কেনীবচ্ছেদেন জীবন্ত সুখদুঃখভোগ ইত্যাহ শবীবমিতি। শবীবমেব স্ুলহক্মজেদ্দ 

ঘবিবিধে| দেহ এব সুখন্ত আয়তনং ভোগস্থানম্, তথ! তাদৃশং ছিবিধং শবীবমেব ছুঃখস্তচাঁপি আরতন! 
ভোগস্থানম্। তথ! চ অঙ্গনালিঙগনাদিন। স্ুলদেহংহুক্দেহশ্চ সুখস্ত ভোগস্থানম্, তথা বোগাদিনা 
সথলদেহ: শৌঁকাঁদিন। চ হুক্মদেহো! ছুখন্ত ভোগস্থানমিতি ভাব: | নন কেন দেহী সুখছুঃখে তুন্ভী- 

ত্যাহ-বর্দিতি। দেহী শবীবেণ যদ্যৎ শুভমশুভং বা কর্ণ কৰেতি তেনৈব কর্ণণা হেতুনা তং- 
স্থখং দুঃখঞ্চ সমুপাখুতে ভূনকি ২১ 

নম দেহদেহিনো ধূগপদ্জন্মভিন্নকাঁলীনং বেত্যাহ জীধিতমিতি। জাত্য শ্বভাবেনৈব উদ্তেন 
দ্বিবিধেন শবীবেণ সহ জীবিতং জীবনং জাতে ; উভে জীবিতশবীবে চ সহ যুগপং বিবর্ডেতে 
বিবিধকর্্টি প্রবর্তেতে, উভে সহ বিনশ্যতশ্চ জীবনাশেন দেহন্তাকর্শণ্যতয়া নাশান্গীকাবা- 
দিত্যাশয়ঃ ॥২২। 

ভারতভাবদীপঃ 
নুখম্। তেন ছুঃখার্ডিরেব হখমিতি বদন্ পবান্তঃ ॥১৮_২৭| শবীবং স্ুলহুক্ভেদেন দ্বিবিধদ্। 

তেব সুখাদেবাষতনমাশ্রবে ন ত্বাত্মা তদতাবে সুপ্তিসমাধ্যোবাত্মনি ছূংখাগ্ঘম্পনভ্তাং। জাগং- 
্পনয়োন্ততর তদুপস্তন্ত দেহোপাধিকঃ জলচাঞচল্যমিব জনচন্তরে। ছুঃখাঁদেবাতধরমতথে বহ্যোধ্গব- 
দাশ্রয়নাশমন্তবৈসাত্যন্তিকহ্ঃখোচ্ছেরবোগাং। ঘট যাঁবদ্ধপনাশাদর্শনদিতি ভাব; | যদ্যদিত্য- 

্রাঞ্চে বচ্ছনো। হেত্বধঃ। যশ্মাচ্ছবীবমেব ছুংখাগ্থাশ্ধন্ত্ান্দেহী দেঁহাভিমানী যেন যতকর্ণ কবোতি 
তেনৈব তংফপমশ্তে। তেন বঃ কর্তা স এব চিদীভাসে! ভোক্তা ন তু প্রক্কৃতি+, কর্ী চিদাস্মা 
ভোক্তেতি বদতঃ সাংখ্যস্তাবকাঁশোহস্তি ॥২১॥ জীবিতং জীবনহেতুলিঙ্গশরীবং শবীবেণ স্থুলেন। 
পাঠীস্তরে জাতা শ্বতাবেনৈব সহ জান্বতে তেনৈবেতি স্ুসন্ত লিগ্ধাদন্ত্তবমক্তম। লিঙ্গমে হি 
চিবভাবিতং স্থং ভবতীত্যর্থ: ৷ তথা চোক্তং বাঁসিঠ্ঠে--“অতিবাহিক এবারং ত্বাদুশৈশ্চিতদেহকঃ | 

'আধিভৌতিকয়া বৃদ্ধা গৃহীতশ্চিবভাঁবনাৎ ॥* ইতি। বিবর্ডেতে সংসাঁবকালে বিবিধেন রূপেণ 

স্থলদেহ ও সুক্দেহ এই ছুইটাই সুখ ও ছুঃখ ভোগের স্থান। মানুষ সেই 
ঘ্িবিধ শরীরঘারা যে যে কর্ম করে, সেই সেই কর্মদ্বারাই সুখ ও ছুঃখ ভোগ 
কবে ॥২১। 

জীবন ও শরীব স্বভাবতই একদ। জন্মগ্রহণ কবে, একদা কার্ধ্য করে এবং একদইি 
বিনষ্ট হয় ॥২২॥ 
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স্নেহেন তিলবৎ সর্বং স্বর্গচক্রে নিগীভ্যতে | 
তিলপীড়েরিবাক্রম্য ব্লেশৈরজ্ঞানসম্ভবৈঃ ॥২৪| 
সঞ্চিনোত্যগুভং কর্ম কদত্রাপেন্সয়া নরঃ। 
একই ক্লেশান্বাপ্পোতি পবত্রেহ চ মানবঃ ॥২৫] 

ভাবতকৌমুদী রঃ 
সাংসাঁবিকভাবং বিবৃণোঁতি ন্নেহেতি। বহুবিধৈঃ শ্নেহপাঁশৈ:, আ বিষ্টাঃ গ্রাপ্ত। বিবধাঁঃ পুক্র- 

ক্ত্রাদযে! যৈত্ডে তাদৃশ! জনা, নান।বি্ৈবক্কতার্থ।: সন্ত এব, জলৈঃ, সৈকতস্তেবো বালুকাময়- 
দেতব ইব, সীদন্তে সীদস্তি বিনগ্তসতীত্যর্থ: ॥২৩| 

শ্নেহেনেতি। তিলগীডৈন্তৈলিকৈর্নৈঃ, ম্নেহেন তৈলোঁদ্দেশেন তিলচক্রে তিলবং, অজ্ঞান- 
সম্ভবৈঃ রেশৈ+, আক্রম্য, অর্ঘং প্রাণিবৃন্মং ্বরগচক্রে সংসাবে ্লোছন বাগরূপহেতুন্ব 
নিপীভযতে ॥২৪॥ 

নন যছুদ্দেশ্তেন হুমম কবোতি স্ তং ফশং ভুনক্তি ন বেঠ্যাহ সঞ্চিনোতীতি । নব+ কলত্রা* 
পেন্স ভ্যর্যাদিপবিজনোদেশেন অশুভং চৌধ্যাদিকং কর্ণ সঞ্চিনোতি কবোতি। তত্র স এক এব 
মানব, ইহ লোকে পবজ্র লোকে চ বাজনগুবপান্ নবকভোগরপাংস্চ ব্রেখানবাগ্াতি ; ন ত্বস্ত: 
কলত্রাদি: তৎ কর্ণাণাসংগ্লিষটতাৎ তদজ্ঞানাচ্চেতি ভাব: ॥২৫। 

ভাঁবতভাঁবদীপঃ 
বর্ডেতে বিনগ্ততশ্ঠ মোক্ষে। স্থুলদেহবৎ কর্ীদিবর্কং লিঙ্গমপি নগ্ততীত্যর্থ: ॥২২॥ আবিষ্াশ্িত্তে 
মধ] বিষযা! যেষাং তে সেতব ইবেতি লুগ্তোপমা। সীদন্তে সীদন্তি চিক্ৈধিষঘৈবিতি শেষঃ 1১৩ 
শ্নেহেন নিমিত্তেন ভিলগীডৈত্ভৈলিকৈ: কেশৈববিদ্তারদিভিবনিত্যাশুচিছুংখানাতমনগ দেহা দিযু নিত্যত্ব- 
গুচিত্বনুধতবাত্মত্বাবোপপ্রত্বতিভিবদ্ভানমূলৈঃ। তত"গ্তাননাশাৎ কেশোচ্ছেদে প্রবৃত্াগ্ঘভাবেন 
দেহছ্ংখা্ভভাবান্িশ্রত্যুহা মৌক্ষ: সি্ধঃ। তথ! চাক্ষপাদচববী:-_ছঃখজন্মগ্রবৃভিদোমিম্যা- 
্রানানামুভবোতবাঁপায়ে তদনন্তবাপারাদপবর্গ ইতি ॥২৪। অশুভং চোরযাদি কদব্রাপেক্ষণ! 

প্রাণীব৷ নানাবিধ ন্েহপাশেব প্রভাবে সমস্ত বিষষেব সহিত সংশ্লিষ্ট হয, 

তাহাঁব পৰ জলেব বেগে বালুকা ময সেতুব স্যায অকৃতকার্য অবস্থাতেই বিনষ্ট হইযা 

যায 1২৩1 

তৈলনিন্মাণকাবী লোকেবা যেমন তৈল কবিবাব উদ্দেশ্যে ঘানিচক্রে তিল 
নিষ্পিষ্ট কবে, সেইবপ অজ্ঞানসস্তূত নানাবিধ ব্লেশ আসিযা আক্রমণ কবিধা সমস্ত 
প্রাণীকেই স্নেহেব গুণে সংসাকচক্রে নিপ্পিষ্ট কবিষ| থাকে ॥২৪॥ 

মানুষ ভার্বযাপ্রভূতি পবিজনগণেব উদ্দেশে চৌর্্যপ্রভূতি অমাঙ্গলিক কার্ধ্য 
কবিষা থাকে; তাহাব পব একমাত্র সেই মান্ুবই ইহলোকে ও পবলোকে কষ্ট 

লি রন ৬ ৯৬ সিউল হট ৬ 

শী শা সী | পপ স্পা সি স্ সী ৮ শি পি শপ 



১৬১৮ মহাভারতে শি 
পুত্রদারকুটুনেষু প্রসক্তাঃ সর্বমানবাঃ । 
শোকপক্ার্ণবে মম জীর্ণ বনগজ! ইব ॥২৩ 

পুত্রনাশে বিভনাশে জ্ঞাতিসন্বন্ধিনামপি। 

প্রাপ্যতে সুমহদ্ঃখং দাবাগিপ্রতিমং বিভো'! | 

দৈবায়তমিদং সবর্বং সুখহুঃখে ভবাভবে [২৭। 
অনুহৃৎ সমুহচ্চাপি সশক্রুম্মিতরবাদপি। 
সপ্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়া হীনো দৈবেন লভতে নুখম্ ॥২৮| 
নালং সুখায় সুহুদো নালং ছুঃখায় শত্রবঃ | 

ন চ প্রজ্ঞালমর্থানাং ন সুখানাঁমলং ধনম্ ॥২৯। 

ভারতকৌমুদী 
ন্নেহে দৌধমাহ পুত্রেতি। শোঁকীঃ পক্কাঃ কর্দমা। ইব তেষামর্ণবে, জীর্ণাঃ ্গীণ| তবন্তি ॥২৬। 

শোঁককাঁবণমাহ পুত্রেতি। জ্ঞাতিসন্ব্ধিনাঘপি নাঁশে। পুত্রনাশাদব এব কৃত ইত্যাহ 

দৈবৈতি। দৈবাধন্তং প্রীক্তনকর্মনিতম্। ভবাভবৌ উন্নত/বনতী। বট্পাঁদোহযং শ্লোক: 1১৭1 

অথ কণং দৈবাধন্তমিত্যাহ অনুহৃদিতি ৷ প্রন্ত বুদ্ধি: ॥২৮। 

উক্তমর্থং সমর্যযতি নেতি | অলং সমর্থাঃ 1২৯] 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

ভার্ধ/াদিপোষসার্ঘং ধননুখভাগিনঃ সর্ষে পাঁপফনভাঁগিত্বে ক এবাবমিত্যর্য: 0২৫২৬] পুত্রতি। 

যথ] জীবনাঁশে মবণে ছুঃখং প্রাপ্যতে, তথা পুত্রগ্ত জ্ঞাত্যাদেশ্চ নাশৎগপীতি তেযু, মমতা ন 

কাধ্যেত্যর্থঃ | ভবাভবাবৈশ্বর্যানৈশ্বর্যে ॥২খা সুত্বৎ প্রত্যুপকাবমনপেক্ষ্যোপকাবকর্তা, মিত্র 

প্রত্যুপকাঁবমপেক্ষ্োপকাঁবকর্তী? তধৌঃ গ্রজ্ভাবাশ্* ভাঁবেহভাবে ব1 শক্রবোগেহপি বা! দৈবাঁদেব 

সখং লভতে । নির্দেবাঃ সত্যপি নুখসাধনে দুঃঘিন এব তৃষা ধিক্যাৎ সৈবাস্ত তদভাবাৎ সুখিন 

এব তৃষ্ণাত্যাগদিত্যর্থ: ॥২৮। ভুখাঁধ হুখং দাতুং নাঁলং পর্ব্যাপ্তা অর্থানাঁং লাভে ইতি শেষ: 1১৭| 

বন্য হস্তিগণ যেমন বিশাল কর্দমে মগ্ন হইয়া অবসন্ন হয, তেখন সমস্ত মনুতযুই 
পুত্রকলত্রপ্রভৃতি পব্জনবর্গে সংসক্ত থাকিয়া শোকার্ণবে মগ্ন হইয়া অবসন্ন হয 1২৬ 

বাজা! পুত্র, ধন, জ্ঞাতি ও সন্বন্ধী বিনষ্ট হইলে, মান্ুব দাবানল দাহেৰ স্থ'য় 
গুকতব দুঃখ অনুভব কবে। তাঁবপব ন্ুখ, দুঃখ উন্নতি ও অবনতি--এ সমন্তই 
মান্ুষেব দৈবায়ত্ত ।২৭/ 

শত্রু, মিত্র, নুহ ও বুদ্ধি থাকুক বা না থাকুক, মানুৰ অদৃষ্টবশতই সুখ লাত 
কবে ॥২৮া৷ | 



লর্ববণি অফ্টমঙ্ট্রধিকশততমোহধ্যায়। ১৬১৯ 

ন বুদ্ধিধ্নলাভায় ন জাড্যমসমৃদ্ধয়ে। 
লোকপর্য্যায়বৃত্তান্তং প্রাজ্জে৷ জানাতি নেতরঃ ॥৩৭॥ 

বুদ্ধিমন্তঞ্চ শূরঞ্চ মৃঢ়ং ভীরুং জড়ং কবিমূ। 
দুর্ব্বলং বলবন্তপ্চ ভাগিনং ভজতে সুখম্ ॥৩১| 

ধেনুর্ববৎসন্ত গোপন্থা স্বামিনস্তক্করস্ত চ। 
পয়ঃ পিবতি যন্তস্া ধেনুস্তস্তেতি নিশ্চয় ॥৩২। 

ভারতকৌমুদী 
নেতি। জাড্যং মূর্খতা, অসমৃদ্ধষে দাবি্র্যা, লোক পর্য্যারস্ত ধনিদবিদ্রজন শ্রণে:, বৃততান্তম্ 

উন্নত্যবনতিহেতুম্ ॥৩০| 
ুন্তীতি। কবিং বিধীংসমূ। নখ কর্ু, ভাঁগিলং ভাগ্যবস্তং জনমেব ভজতে। “ভাগো 

রূপার্দকে ভাগ্যৈকদেশবোঁ;” ইতি হেমচন্ত্র: ॥৩১1 
উপকাবি+: গ্রাপ্তো সুখং নাঁশে চ ছুঃখমিতাপকাবিপ্পব মুমুকষুণা ত্যক্তব্যেত্যাহ ধেশ্বিতি | 

বংসাদে্েনুবিতুমর্তীতার্ঘ; ৷ কৃত ইন্যাহ পৰ ইতি। পথো। দষ্দ। বংসাদীনাং চতুর্নামে 

পযপানার্দিতি ভাব'। ইথঞ্চ ধেনুতঃ পবঃপানবিগ্পাভাঁৰ বথা বংসাদীনাং তন্ত প্রার্থী নাশে বা 
ন নুখহুঃখে, ত%। পুত্রাদিভ্য উপকাবশিগ্সাভাব তেশাং প্রান্ত নাশে বা! উদাসীনন্ত মুমুক্ষোর্ন নুখ- 

দুঃখে ইতি শ্লৌকতাৎপর্ধাম্॥৩২॥ 
ভাবতভাবদীপঃ 

জাঁড্যং মূঢত। অসমৃন্ধষে ধনাঁদিনাশাষ লোকো ভোগ্য প্রপধনতত্ত পর্ধ্যাযো নির্ধাণং তত্র বিষষে বৃতবান্তং 

সিদ্ধান্তম্। প্রীন্ততববিং। পপর্ধযারস্ত গ্রকাবে স্তান্িক্মাপেহবসবে ক্রমে” ইতি বিশ্বঃ | তত্ববিত্তং 

মবীচিকোদকবল্লৌকং গ্ঠন্ন স্থথে ছুঃখে ব| হ্ষবিষাদৌ। লভতে ইতার্থঃ 0৩৭1 মূঢং নির্কধিং 

ভঁডমশসং কিং দীর্ঘদর্শিনং ভাগিনং সদৈবং ভজতে স্বরমেবোপনমতে, ন তু তদর্থধ যত্বোহপেক্ষ্য 

ইতার্ঘঃ॥৩১। ধেনুবিতি । পর়ঃপাঁতুবের ধেঙ্বিতবেধা্ত তত্র মমতা! ব্যর্থ! তন্মাদ বিশ্তকাঁদধিকে 

ম্পৃহ! ন কার্যেত্যর্থ; | যথোক্তমূ--”গোশতাদপি গোক্ষীবঃ প্রস্থ ধান্তশতাদপি ৷ প্রাসাদাদপি 
২৯ পাপা আপি পাপা 

পালা 

হুহদেবাও সখ জন্মাইতে পাবে না, আবাব শক্রবাও ছুঃখ উৎপাঁদন কৰিতে 

সমর্থ হযনা, কিংবা বুদ্ধি কার্ধ্য সাধন কবিতে পাবেনা এবং ধন সুখ উৎপাদন কবিতে 

সমর্থ হয না ॥২৯॥ 
বুদ্ধি ধনলাভেব কাঁবণ হয না এবং মূর্খতাঁও দাবিদ্রোব হেতু হয না। বুদ্ধিমান্ 

লোকই ধনী ও দবিদ্র লোকদিগেব বৃত্তীস্ত জানেন ; কিন্তু অন্তে নহে 1৩০ 

ভাগ্যবান্ লোক বুদ্ধিান্ বা নির্বে্াধ, বীব বা! ভীক, বিদ্বান্ বামূর্খ এবং বলবান্ 

বা দুর্ববল হউন, সুখ আসিষা তাহাকে আশ্রয কবিবেই ॥৩১। 

বহস্ত, গোপাল, স্বামী ও চৌব--এই চাঁবিজনেবই ঘেন্ু হইতে পাঁবে। কাবণ, যে 

ধনু দুগ্ধ পান কবে, ধেন্ু তাঁহাবই হয়, ইহ নিশ্চষ 1৩২। 



১৬২ ৬ স* মহাভারতে শাস্তি চ্ঞ্ 

(ধ ৯ মুঢ়তমা লোকে যে চ বুদ্বেঃ পরং গতাঃ। 

তে নরাঃ সুখমেধস্তে ব্লিশ্যত্যন্তরিতে! জনঃ ॥৩৩| 

আন্ত্েষু রেমিরে ধীর! ন তে মধ্যেযু রেমিরে। 

অন্তযপ্রাপ্তিং সুখং রাহ খম্তরম্ত্যয়ৌঃ ॥৩৪। 

যে চ বুদ্ধিনুখং প্রাপ্তা ছন্দাতীত৷ বিমৎসরাঃ। 

তান্ নৈবার্থ। ন চানর্থা ব্যথয়ন্তি কদীচন ॥৩৫॥ 

মধামাব্থাস্তৈব লোকশ্ত ছুঃখমিত্যাহ য ইতি । পবং শেষসীমাম্। হখমনায়াসং যথা সাধ 

এবস্তে বর্দন্তে স্থখং লভন্ত ইত্যর্থ, অন্ত বিতো! মধ্যবর্তী। অতঃ সর্ববেব বুদ্িপাবগমনায 

যতিতব্যমিতি ভাবঃ1৩৩। 
উক্তমেবার্ধং কিফিদিশেষহ্চনাষ পুনবাঁহ অন্যেিতি। বীবাঁ জানিনো জনা ত্য উন্নতি 

চবমাবস্থান্থ বেমিবে আননন্দুঃ; কিন্তু তে ধীবাঃ, মধোষু মধ্যমাবস্থান্থ ন বেমিবে ছুঃখাকুলত্বাৎ! 

বেন হি মুনরঃ অন্তাপ্রাপ্তং সুখং প্রাঃ, অন্তবং ম্যন্ত দুঃখ প্রাঃ + অন্তয়োঃ গনপুবন্তায়েন 

আদিমান্তিমযোববন্থযোঃ স্খমেব প্রীনবিতি পূর্বববচনসমাঁনতাতপর্যাম্1৩৪| 

উক্তার্থে হেতুমাহ ব ইতি। যে জনা? বুদ্ধিহখং জানপাঁবগমননিবন্ধনমানন্দমূ। প্রত, 

ন্দাতীতা: নুখছাখাদ্ধতিত্রান্তাঃ, বিমৎসবা ছেষশূন্ঠাঃ । ইদঞ্চ বাগশূনতানামিপুপলদ্ষণম্। ভান্ 

অনান্, অর্থা: সম্পদ ন, অনর্থ। বিপদশ্চ ন কদাচনাপি বাথস্তি। সম্পদোহপি ব্ণািনা 
ব্যথ৷ সম্ভবতীতি তন্নিষেধ উত্তঃ 1৩৫] 

ভারতভাবদীপঃ 
খটারদং শেযাঃ পববিভূতয়ে |” ইতি ৪৩২। মুঢতমাঃ হুযধিসথাঃ বুদ্ধ; পবং গতা। নির্বিকরসমাহিত্াঃ 

এনে বৃদধং বর্াবাধযাংপ্রাপ্র বস্তি । সতা সৌম্য তদা! সম্পন্ন তবতি তরবিদ্রৈর 

ভবতীতি দুযতিমাধযোর ভাবতে: অত সুযপন্টাসোৃ্ান্ারঘঃ। অতএব মাধানিনা 
য্ধৈতনন প্ততীত্যাদিন! মুযুণ্তিমমধ্যোর্ঘৈ তাদশনং তুল্যবদামনন্তি। সথত্রমপি স্মাপ্যষসম্পত্তোবগ্- 

তবাপেক্ষমীবিজতৃতং হীতি ্ বাপ্যযে যু সম্পতী কৈবল্যেহত্ দৈতাদর্নং সপ্টীরতমিতি সুতার । 

অন্তবং ভেদঃ অধীতোহস্ত জীগ্তবপনসবিকল্সসমাধিসন্ত সৌহস্তরিতে। ভোগ কিস্ততি। অথ 
তরান্ৎ গগ্ততি তদন্সং নাল্পে হুখমন্তীত্যতোইনতদার্তমিত্যাদিক্রুতিভ্যঃ1৩৩। অন্ত্যেঘিতি বহুবচন, 

ুপতিসমাধিবক্যভিপ্রারম্। অস্তযোবিতি দিকনন্ত ভজ্জাত্যভিগ্রাফমূ। অন্তবং মধ্যষ্ 1০9 
জগতে ষে সকল লোক অত্যন্ত মূর্খ এবং অসাধাবণ বুদ্ধিমান তাহাবাই সুখ 

লাভ কবেন; কিন্তু মধ্যবর্তী লোৌকেবাই ছু'খভোগ কৰে ৩৩ ' 
এই জন্তাই জনক রাজর্ষি প্রভৃতি জ্ঞানীর! চবমীবস্থায় উপস্থিত হইয়া আনন্দ 

অনুভব কবিতেন ; কিন্ত বুদ্ধির মধ্যমাবস্থায় থাকিয়। আনন্দ অনুভব কবেন নাই 

কাবণ, মুনিবা বলেন-চরমাবস্থাপ্ান্তিই নখ ও মধ্যমাবস্থাপ্রাপ্তি দুঃখ উৎপাদন করে; 

সুতরাং ইহাই বলিতে হইবে যে, আদিম ও অস্ভিমাবস্থাই ঘ্ুখজবনক ॥৩৪৷ 



র্বধণি অ্টব্যধিকশততমোইধ্যায়ঃ। ১৬২১ 

অথ যে বুদ্ধিমপ্রাপ্তা ব্যতিক্রান্তীষ্চ মুটতামৃ। 
তেহতিবেলং প্রহ্যন্তি সম্তাপমুপবান্তি চ ॥৩৬| 
নিত্যং প্রমুদ্দিত৷ মুড়া দিবি দেবগণা ইব। 
অবলেপেন মহত! পরিভূত্যা বিচেতসঃ ॥৬৭| 
সুখং ছুঃখান্তমালম্যং দুঃখং দাক্ষ্যং সুখোদয়মূ। 
ভূতিত্তেব শ্রিয়! সার্দং দক্ষে বলতি নালসে ॥৩৮| 

ভাঁবতকৌমুদী 

মাধ্যমিকলোকস্তাবস্থামাহ দ্াভ্যামথেতি। যে জনাঁঃ বুদ্ধিং পবনং জ্ঞানমপ্রাপ্তাঃ, সুঢতাঞচ 
ব্যতিক্রান্তী অতীতাঁ;; তে জনাঃ অতিবেপমূ্ অতান্তঃ প্রহ্ান্তি অভ্ুদয়েনাননদন্তি, অপক্ষষেণ চ 
সন্তাপসুপযাস্তি গ্রাপ্বস্তি ॥5৬| 

নিত্যমিতি। মুচাঁ দিবি দে-গণ! ইব, নিত্যং প্রমুদিতাত্তি্স্তি £ মহতাঁ অবলেপেন গর্বেণ, 

পুবিভূত্য| পবকতপবিভবেণ চ বিচেতদে| বিরৃতচিত্তা ভবন্তি ॥৩৭| 
পুনর্লেশকাবস্থামেবাহ স্থখমিতি। নুখমূ, দুঃখমেব অন্তে বন্ত তৎ তাঁরৃশম্) আঁলন্তং ডাখং 

ছুখেজনকম্, দাক্ষ্যং কর্মনৈপুণ্যঞ্চ সুখস্ত উদ্য উৎপত্তির্বসথাথ ততাদশং ভবতি । এবং সতি 
দক্ষে জনে শ্রিয্া৷ শোঁভযা সার্দং ভূতিঃ সম্পৎ বসতি ; কিন্তু অলনে জনে ন।৩৮ 

ভারতভাবদীপঃ 
বিবেকিনন্বস্তবস্থা, অপি ন ক্রিস্ন্তীত্যাহ-_যে চেতি। বুদ্ধিস্খং বুদ্ধে: পবং হুখং স্বরূপন্খ প্রান্তাঃ 
অতএব দব্াতীতাঃ নুখছুখাপ্ঘতীতাঃ | মৎসব; পবৌধকর্ধাসহিুত্বং তঘজ্জিতাঁঃ | 

অর্থাঃ স্ব্যাদয়ঃ, অনর্থাস্তদিযোগাঃ ॥৩৫॥ অলজ্ঞং প্রতি প্রাহ-অন যে ইতি। আতি- 
বেলমত্যন্তম্ ॥৩৬। অত্যজ্ঞং প্রতি প্রাহ_নিত্যমিতি। অবলেপেন গর্বে মুঢাঃ সদসদ্বিবেক- 
হীনাঃ, বিচেতস: কাঁমাদিভিগ্রস্তচিতাঃ। পবিভৃত্যা। পবপবাঁভবেন॥৩৭॥ তি মৌচ্যমেব 

মুখদমিত্যাশঙ্যাহ__স্থখমিতি। ছুঃখমন্তে যস্ত উদর্কদূধখং মৌচ্যহ্খং ন শ্রেয় ইত্যর্থ:। আলক্গ্য 

ছখং চাপি ুখোদয়মিতি পাঠে হুখেঘসজে। ছঃখাদমদিগো! দাক্ষাং জ্ঞানসাধনানুষ্ঠানে উৎসাহং 
পিলতা্ পা পপি পপ অশপতাতা তান পি ৯৪ পিক পরি 

ধাঁহাবা জানেৰ চবমসীমায যাইয। সুখলাঁত কবিযাছেন, সুখ ও ছুঃখেব অতীত 
হইয়াছেন এবং রাগঘেষশূন্য হইয়। গিয়াছেন, তাহাদিগকে কখনও সম্পদ ব। বিপদ 
ব্যথিত কবিতে পারে না ॥৩৫॥ 

তারপর যাহারা! পবম জ্ঞান লাভ ববে নাই, মুচতাঁও অতিক্রম কবিযাছে, তাহাঁবা 
অত্যন্ত আনন্দিত হয়, আবাব গুকতব সস্তাপও ভোগ কবে ॥৩৬॥ 

স্বর্গে দেবগণেব হ্যায় মূঢ়েব! সর্বদা আনন্দিত থাকে, আবাব গুকতব গর্বব ও 
'পব্কৃত পবিভবে বিকৃত চিও হইযা থাকে 1৩৭ 

পি স্পট পপ তি শি 

(৩৮) হুখং ছুঃখান্তমালগ্য ' বঙ্গ। 
শশা শর 



১৬২২ মহাভারতে শীস্তি_ 

সুখং বা যদি বা ছুঃখং প্রিয়ং বা বদি বাপ্রিয়ম। 
প্রাপ্ত প্রাণ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতঃ ॥৩৭| 
শোকস্থাননহআণি ভয়স্থানশতানি চ | 
দিবসে দিবসে মুটমাবিশন্তি ন পণ্তিতমূ ]৪০| 
বুদ্ধিমন্তং কৃতপ্রজ্ঞং শুশাধুমনদুয়কমূ। 
দাস্তং জিতেন্দ্রিঞ্চাপি শোঁকো ন স্পৃশতে নরম |৪| 

এতাং বুদ্ধিং সমাস্থায় শুদ্ধচিতশ্চরেদধঃ 

উদয়ান্তময়জ্ঞং হি ন শোক; স্পট মতি তি|৪২| 

ভাবতকৌমুদ্রী 
অপাঁকম্মাৎ জুখাদীনাাগমে কিং কুর্ধ্যাদিত্যাহ স্থখমিতি। প্রীপ্তং প্রাপ্তমূ, উপস্থিতমুপন্থিতম্, 

উপাঁসীত সোবত + হৃদষেনাপবাঁজিতঃ বিকদ্ধং মনোভাব: নিবন্ধন্গিতার্থঃ 1৩৯| 

গপ্ডিতমূঢযোববস্থাঁভেরম হ শোঁকেতি। প্রাগ ব্যাখ্যাতমিদম্ ॥৪০ 

বুদ্ধীতি। রুতপ্রজ্ঞং শিক্ষিতবুদ্ধিম্, শুশ্রাধূম্ আর্যাত্বশাপ্বলিজঞান্মূ। দান্তং ছিতচিতম্। 
অত এবেদুশে! ভবিতুং যতস্বেতি ভাঁবঃ॥৪১| 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
শ্রযেদিত্যর্থট । আনন্তং ছুখং দাক্ষ্যং স্থখোদধমিতি পাঠে ত্বাস্তং জ্ঞানসাঁধনেঘপ্রবৃতি, দু'খং 

ছুঃখকবং ভূতিবণিমাগ্ঠৈশ্ধ্যম্। শ্রিয! খসঃ সামাঁনি বঙুংবি সী হি শ্রীবমৃত! সতামিতি শ্রত্যকয়া 

বিদ্যা ॥৩৮॥ স্বথছুখসাঁধনে প্রিধাপ্রিষে হৃদষেন হর্ষশোকমবেনাঁপবা জতোহ্বশীবৃতঃ ৩৯ 

শোকেতি। শোঁকমূলানীষ্টবিযোগাঁদীনি ভযমুান্যনিইসংযোগদীনি আঁবিশ্তি স্বকার্ধ্যোৎপাঁদনেন 
ব্যাগ্রবস্তি।৪৭। ন পঞ্ডিতমিতোতঘিবৃণোঁতি_বুদ্ধীতি । বুৰধিপ্রথখাবপসামর্ধ্যং তন্তমূ। কৃতা 
নি রঙ্গ উহাপৌহকো'শনং যত তদ্। : শুশবযুং শাস্্াভ্যাসপবম্। অনহযকং শাস্ীযেধর্ষ 

সুখের পবে ছুঃখ হয়, আলস্ত ছুঃখ উৎপাদন কবে এবং দক্ষতীয় সুখ জন্দিয়া 

থাকে। কা'ব্ণ দক্ষ লোকে শোৌভাব সহিত সম্পৎ বাঁস কবে ; কিন্ত অলদ লোকে 

নহে ।৩৮| 

মানুষ মনেব বেগ নিকদ্ধ বাখিয়া সখ বাঁ দুঃখ এবং প্রিয় বা অপ্রিয় যেমন 

য্মন উপস্থিত হইবে, তেমন তেমনই তাহা ভোগ কবিবে ॥৩৯| 

সহশ্র সহজ শৌকেব কাবণ এবং শত শত ভয়েব হেতু আসিয়! প্রত্যহই মূর্খ 

ব্যক্তিকে আশ্র কবে ; কিন্ত পণ্ডিতকে নহে ॥৪০1 

বুদ্ধিমান, শিক্ষিত বুদ্ধি জধ্যাত্মবিষ শ্রবণেচ্ছু, অন্যাশৃন্ত জিতচিত্ত ও 
“জিতেক্দিয য় মানুষকে শোক স্পর্শ কবিতে পাবে না 18১॥ 

(৪১ এ শুশ্রাফুনহংকৃতম্ নি। (9২) "* গুগুচিভ্ঃ বঙ্গ বর্ধ | 

শাসপস্দ 
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যমিমিতো৷ ভবেচ্ছোকস্তাপো বা ছুঃখমেব চ। 

আয়াসো বা যতো মূলমেকা্গমপি তত্যজেৎ ॥৪৩। 
কিঞ্িদেব মমত্বেন যদ! ভবতি কল্পিতমৃ। 

তদ্দেব পরিতাপার্থং সর্ববং সম্পদ্যতে তদা ॥88| 
যদ্বস্তজতি কাঁমানাং তৎ সুখস্তাভিপূর্্যতে। 

কামানুসারী পুরুষ কামাননুবিনস্তাতি [ও 

ভাবতকৌমুদী 
এতাঁমিতি। এতীং বুদ্ধিম্ ঈদৃগ তননেচ্ছাম্। উদ ভ্মনতং হূর্য্যন্তোদরাস্তময়বৎং জীবমাত্র- 

স্তৈব উপচয়াপচধৌ স্বাভাবিকাবিতার্থজ্রম্ 1৪২ 

বর্দিতি। আঁধাঁসঃ পবিশ্রমঃ | মূল" প্রধান্ষ্, দেহন্ত হস্তপদাদিকম একাগমপি তাজেং, কিমুত 

ধনাদিকমিতি ভাব: 1৪৩ 

কিঞ্িদিতি। কল্লিতং নির্দাবিতম্ 1 অত: কুত্রীপি মম্ত| ন কর্তব্যেত্যাশযঃ 08৪1 

ভাব্তভাঁব্দীপঃ 
দৌধদৃ্টিবনুয তন্রহিতং দাস্ত জিতবাহে্ডিয়। জিতেত্রিষং দ্রিতচিত্ 1৪১ ওপতং কামাদিত্যো 

বঙ্ষিতং চিত্তং যেন স গুগ্তচিত্ত:| যুক্তচিত ইতি পাঠে প্রতীচি যোজিতচিত ইত্যর্ঘঃ। অতএবে। 

দয়াস্তমযজ্ঞং জগছুৎপত্তিলয়স্থানং ব্রহ্ম তঙজজ্ঞং যুক্তচিত্তত্বাং। এতেন “তবতি শোকমাত্মবিং” 

ইতি শ্রত্যর্থো দর্শিতঃ। উদয়ীস্তময়েতাত: প্রাক্ শুরুবুষ্ণগতিজ্ঞং তং দেবা্ববিনিগর্মমিতার্ধ 
গৌঁডাঃ প্ঠস্তি। তন্তার্থ_-শুরুং সত্বং কৃষ্ণং তমন্তাভ্যা* প্রাপ্যে গতী প্রকাশীববণকাধ্যে মুভি" 

সংসাবাখ্যে তঙ্গভ্ঞমূ। দেবা দাঁনদযাদিরপাঃ সাত্তিক্যশ্চেতোবৃত্যঃ ৷ আন্ব বাভন্তত্তানস্তে। 

নৌভমোভাগথাস্ত1 এব তাসামুভবীনাঁমপি বিশেষেণ নির্গমো৷ বহির্ভাবো যন্মীতগ্। যুক্তচিতো! হি 

যৌগবলেন মুভিসংসাবযোন্ততবং জানন্ নিকন্ধসদসন্বৃততির্বগ্ভৃতে! ভবত্যতস্তং শোঁকো ন স্পৃশতীতি 

|৪২। যত আয্মাসম্তন্স,লং ১ শবীবৈকদেশতৃতদপি ত ত্যজেং, উঠ ৪885৫ 

দি লোক এহবপ হইবাব ইচ্ছ! কবিষা | শুদধচিতত হইযা বিচবণ কবিবেন। 

কাবণ, স্ুর্য্যেব উদয় ও অস্তময়েব ন্যায় জীবমাত্রেবই অভ্যুদ্য ও ক্ষষ হই থাকে, 

ইহা যিনি বোঝেন, তাহাকে শোক স্পর্শ কবিতে সমর্থ হয না ॥৪২॥ 

যে জন্য শোক, তাঁপ বা ছুঃখ হয এবং যে নিমিত্ত পরিশ্রম হইয়! থাকে, তাহা 

যদি নিজেব একটা প্রধান অঙ্গও হয, তথাপি তাহা ত্যাগ কবৰিবে ॥3৩| 

মানুষ যখন যে কোন বস্তকে আম:ব বলিয়া ধাবপ। কবে, সেই সমস্ত বস্তই 

তখন তাহা পবিতাপার্থে পবিণত, হইয়া থাকে 1881 

5৩১ বনিমিতং ভবোচ্ছাকঃ বদ বর্দী। 
সস 



১৬২৪ শহীভীরতে শীন্তি-. 

যচ্চ কাঁমসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখমৃ। 
তষণাক্ষয়নুখস্তৈতে নার্তঃ যৌড়শীং কলাম্ 1৪৬ 
পুরর্বদেহকৃতং কর্ম শুভং ব! যদি বাশুভমৃ। 

প্রাজ্ঞং মুঢ়ং তথা শৃরং ভজতে যাদৃশং কৃতমূ ॥8৭॥ 
এবমেব কিলৈতানি প্রিয়া ্যৈবাপ্রিয়াণি চ। 
জীবেধু পরিবর্তন্তে ছুঃখানি চ নুখানি চ 18৮] 
এতাং বুদ্ধিং সমাস্থায় সুখমাস্তে গুণাশ্থিতঃ | 
সব্বান্ কামান্ জুগপ্দেত কোপ: কু্বাঁত পৃষ্ঠতঃ |৪৯| 

ভাব্তকৌমুদী 
যদ্দিতি। কামানাঁং কাম্যবস্ত নাং মধ্যে, তদেব বস্তু সুখস্তার্থে অভিপূর্ধ্যতে কাবণতঘা! স্থাগ্যতে। 

কামান্ অনুলক্ষদীক্ৃত্য ॥৪৫| 

যদ্দিতি। , দিব্য স্বর্গীয় অগ্গবঃ সস্ভোগাদিবপম্। তৃষ্ণাক্ষয়ে। বৈবাগ্যং তত্নিবন্ধনম্থন্ত এতে 

ঘিরিধে খে, কলামংশম্ 1৪৬। 

অনৃষ্টবশাদেব লোকন্ত সুখছ্খভোগ ইত্যাহ পূর্কেতি। যাদৃশং কৃতং তাঁদৃশমেব ভে শুভাং 
শুভম্ অশুভাচ্চাশুভং ভবতীত্যর্থঃ ॥৪৭॥ 

ন কেবলময়* মানুষমাত্রে নিবম:, অগি তু জীবমাত্র এবেত্যাহ এবমিতি। জীবেমু গ্রাণি 

মাত্রেষু 1৪৮ 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
189] কাঁমাঁনাং বিষয়্াণাং মধ্যে ॥৪৫॥ বৈবাগ্য" স্তৌতি--যচ্চেতি। লোঁকে মানুষে দিবাং 
বগ্ভিবমূ, তৃষ্াক্ষয়ো! বৈবাগ্যম্ ॥৪৬। নদ্বেবং ধনাদিত্যাগে কখণ দেহনির্ব্ধাহ ইত্যাশিক্যাহ__পূর্বেতি। 

ৃষ্নখার্থমৈহিকে| বন্ধে ব্যর্থ ইত্যর্থঃ ॥৪৭| নন পূর্ববর্মাপি দৃষ্টত্বাপেক্ষমত আঁহ__এবমিতি। 
যথা বোগাবোগ্াাদিজানি ছুঃখন্ান্তঞ্যার্থিতান্তেব লত্যন্তে, এবমেব শরির ্ ধাদীনি লাত- 

স্্পপন 

মানুষ কাম্য বস্তব মধ্যে যাহা পবিত্যাগ কবে, তাহা তাহাই সুখের কাবণ হয; 
আব কামানুসাবী মানুষ কামের জন্যই বিনষ্ট হইযা থাকে ॥8৫॥ 

জগতে যে কামস্থখ রহিয়াছে, কিংবা! ব্বর্গে যে মহাঁছুখ আছে, এই ছুই প্রকাব 
নুখই বৈরাগ্যন্থখেব যোল ভাগেব এক ভাগেরও তুলা নহে ॥৪৬ 

মানুষ পুরবজন্মে সং বা অসৎ যেবপ কর্ম কবিয়া আসিযাছিল, এই জন্যে পণ্ডিত, 
মূর্খ বা বীরই হউক, সেইবপেই তাহাকে আশ্রয় কবিয়া থাকে 18৭ 

এইবপেই প্রিষ ও অপ্রিয় এবং সুখ ও ছৃখ--এগুলি প্রাণিমাত্রেবই হইযা! 
থাকে ॥8৮॥ 
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বৃত্ত এষ হুদি প্রৌছো মৃভ্যুরেষ মনোভবঃ | 
ক্রোধো নাম শরীরস্থে দেহিনাং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥৫০॥ 
যঘ। সংহরতে কামান্ কৃর্থোহঙ্গানীব সবর্বশঃ। 
ত্দাত্মজ্যোতিরাস্মায়মাত্মন্যেব প্রপশ্যতি ॥৫১॥ 

শশা পাশপাশি াশশীপাীলাশপীশীি শেপ শাঁি শীীশি শিস 

ভাবতকৌমুদী 
সাবমূপদিশতি এতামিতি। আস্তে তিতি, গুণাঁ্িতো বৈবাগাবান্। ভূগুগ্নেত জুগুপ্সিত- 

বস্তবন্যজেং। কোপং পৃষ্ঠতঃ কুব্বাত তুচ্ছবস্তবহুপেক্ষেত 1৪৯॥ 

কোপপবিত্যাগকাবণমাঁহ বৃন্ত ইতি। বৃত্তোহ্বস্থিতঃ | প্রোটঃ প্রবনঃ, মনসি ভবতীতি মনো- 
ভবঃ1৫৩॥ 

কামত্যাগে ফশমাহ ষদেতি। যদ! পুক্ষঃ, কৃর্মো নিজান্তন্বানীব সর্ব: সর্ধান্ কামান, 
সংহবতে নক্ষোচিয়তি নাঁশয়তি ত্যজতীত্যর্থঃ ॥ তদ1 অধ্মাত্বা জীবঃ, আত্মস্ঠেব শ্বহৃদয় এব, আত্ম- 

জ্যোঁতিঃ পবব্রহ্ধরূপং তেজ, প্রপশ্ততি, তিমিবনাশেন ঘটমিবেতি ভাঁবকঃ 0৫১ 

তাঁবতভাবদীপঃ 
নাশাদীনি চ লত্যন্তে ইত্যনর্থকো যন্ব ইততর্থ; ॥৪৮। এতাং যচ কামনুখামিতযাদিনোকাং হখং 

নিকদ্যোগংযথা ভাঁতথা গুণান্থিতো বৈতৃষ্যািতঃ জুগুদ্দেত নিন্দেত, কামান্ বিষয়ান্, কামাদধঠীৎ, 

ক্রোধং কুবর্বাতেত্যপি বা পাঠঃ ॥৪৯॥ কৃতো| নিত্যনিষপননমৃতুর্জনামবণাখ্যনংসাবদ্াবভূতঃ মনোভবঃ 

কাম: সূ এব কেনচিগ্নিমিত্রেন প্রতিহ্তঃ ক্রোধরপেশ পবিণমতে ॥৫০| যদেতি। ত্রিবিধাঃ কামাঃ 

সুলনুত্মকাবণোপাধিভোগান বিধরাঃ | তত্র স্ুলানাং ত্যাগ; সঙ্গবঙ্জনেন স্থবীয়ানেব। সুক্মাণাং 

বাসনামযানাং ত্যাগ বৈবাগ্যদীঢাৎ সর্ববিষষন্থবণ্তাপ্যভাবঃ | এতানপি গুরকতযুক্যা। পবিতাজ্য 

হার্দীকাশাখাং কাবণং ব্র্প্রবিষ্টৌ৷ যোগী। ত্র হি পর্বের কামাং সমাহিতা! াচানতেহান্তি বচ্ 

নান্তি সর্বং তর গত্থাবিন্দত” ইতি শ্রতের্র্ভমানং ত্রিলোক্যন্তগ্তিতীতানাগতঞ্চ কামজাতং 

মঙলসমকালোখিতং পুবোবর্ভমানমেব পণুন্ কদাচিদৈবাগ্যগানযাম্ম.হেতাতিস্তানপি সন্হরেৎ। তথা 

চসুত্রং ভগবত: পতগ্লে: _+স্থাগুপনিমন্তরণে সঙ্গশয়াকবণং পুনবনিষ্টপরসনা”দিতি। ব্যাখ্যাত, 

টৈতজঞগবতা বাঁদবায়ধেন। তত্র মধুমতীভূমিং সাক্ষাৎ কুর্বতো| ব্া্ধণনতস্থানিনো দেবাঃ সববুদধি- 

মগ্ন স্ানৈরুপনিম্ত্্তে ভো! ইহান্ততাং কমনীঘোহ্যং ভোগ: কমনীয়েষং কন্তা বসাযনমিদং 

অবামৃত্যু বাধতে বৈহায়সমিবং যানম্ অমী কল্পক্রমাঃ পুণ্য। মন্দীকিনী সিদ্ধ! মব্ররঃ উত্মা 

বৈবাগ্যশীলী পুরুষ এইবপ ধাব্ণ। কিয়া সুখে থাকেন, সমস্ত কাম্য বস্তুকেই 

সবণিত বস্তবন্তায় পবিত্যাগ কবেন এবং তুচ্ছ বন্তবস্তায় ক্রোধকে উপেক্ষা কিয়া 

থাঁকেন ॥৪৯॥ 

পণ্ডিতের! ব্লেন--প্রাণিগণেব শবীবস্থিত ও মনে উৎপন্ন এই প্রেণধ, প্রবল স্ৃত্যু- 

্ববপই হৃদয়ে বাস কবে ॥৫০। . - 

২০৪ 



১৬২৬ মহাতীরতে শাস্তি_ 

কিঞ্চিদেৰ মমত্থেন যা ভবতি কক্সিতমৃ। 
তদেৰ পরিতাপার্ঘ সবর্ঘং সম্পদ্তে তথা |৫২॥ 

ন কেবনং কামত্যাগ:, অপি তু সর্বমমতাত্যাগ্রোহপি মুযুক্ষুণ, কর্তব্য ইত্যাহ কিঞিধদিতি। 
প্রাগেবেদং ব্যাখ্যাতিম্। প্রসঙ্গান্তবাচ্চাপুনকক্তিঃ ॥৫২॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
অনুক্লাশ্চাঙ্মবস: দিব্যে শ্রোব্রচন্ষুধী বজ্োপমঃ কায়ঃ শ্বগুণৈঃ সর্বমিদমপ্যজ্জিতমাধুগ্মত| গ্রতিপন্- 
তামিদক্ষ্মমজবমমবং স্থানং দেবানাং প্রিয্মমিত্যেবমতিধীয়মানঃ সঙ্গদৌষান্ ভাবয়েং ঘোবেষু 
সংসাবাগাবেষু পচ্যমানেন ময়! জননমবণাদ্ধকাঁবে বিবর্তমানেন কথঞ্চিদাসাদিতঃ ক্লেশতিমিববিনাণি 
যোগগ্রদীপঃ ; তন্ত চৈতে তৃষ্ণাযোনয়ো। বিষয়বায়ব: প্রতিপক্ষাঃ স খন্বহং লন্ধালোকঃ কথমণয়া 
বিষরমূগত্ফা! বঞ্চিতত্তত্ৈব পুনঃ প্রদীপ্তস্ত সংসাবাগ্রেবাত্মানমিন্ধনীকুষ্ঠামিতি। স্বস্তি বঃ দ্বগোপ- 

মেভ্যঃ ক্পণজনপ্রার্থনায়েত্যে! বিষষেভ্য ইত্যেখং নিশ্চিতমতিঃ সমাধিং ভাবয়েৎ সঙ্গমনত্বা শয়ং 
কুধ্যাৎ এবমহং দেবানাং প্রার্থনীয় ইতি। শ্মরাদয়ং স্স্থিতন্মন্ততরা মৃত্যুন! কেশগৃহীতমাত্মানং 
ন ভাবরিব্যতি। তথা চান্ত ছিদ্রান্তবপ্রেক্ষী নিত্যং যত্বোপচরধ্যঃ প্রমাদে৷ লব্ধবিববঃ ররেশীমৃত্তয়ি- 

স্বতি ততপ্চ পুন্বনিষ্গ্রসঙ্গ ইতি । তন্মাৎ সর্বশঃ সর্ব জিবিধানপি কামান্ সংহবেৎ। বৃর্থো 
হঙ্গানীতি দৃষ্টান্ত: | কামাঁনাং ম্বরপাদনন্ত্বং শ্বাধীনোৎপ্ত প্রলয়তঞ্চ দশয়িতি__যদা কামান্ সর্ধাদ্ 
সংহরেতদায়মাত্মাহ্প্রত্যয়গোচবে জীব: আত্মান্তব অপেতপর্ববোপাধৌ স্বত্বরূপে এাত্বজ্যোতি, 
প্রতাগভিন্ন, চিন্মাত্রং পণ্ততি । অরমর্থঃ_-বদ1 জাগবে ঘটং সুরধ্যাদিন1] জ্যোতিষ! পগ্ততি, 

গাঁান্ধকারে তু বাঁচৈব জ্যোতিষ] পশ্বতি; স্বপ্নে ত্লোকেন্টিয়জ্যোতিযোবভাবারাসনাময়ন্ত 
ঘটন্ত প্রত্যগাত্মজ্যোতিষৈব প্রকাশ ইতি প্রসাধিতং জ্যোতির্রা্ষণে_“অত্রায়ং পুকবঃ যর 
জ্যোতিপবিতি। তেন তত্র কাঁবণাভাবে দি্ধে হুযুখে] বাসনামযন্তগ্রপঞ্চভাপি নাশে দা" 
ভাঁবাদদৃঙ্মাত্রং প্রকাশতে। এবং সমাধাবপি সম্প্রগ্তাতে কবণাভাব:। অনশ্রঞ্জাতে কর্ণকবণ- 

যোবভাবাদ ই বনিরুতৌ দৃ্যাত্রং শি্যাতে ইতি । প্রমীদতীতি পাঠে কার্্যকবণসম্পরক্জং কানুসতং 
ক কিঞ্িদেৰ মমত্বনেতি শ্লোকং কেচিদ্িত উত্তরং পঠন্তি) তদ। মধুমত্যাং 
যোগভূমাবুপস্থিতেষু বিষযেযু বৈবাগ্যার্ঘমিদং বনমিতি জ্রেম্॥৫১| অসম্্্ঞাতীবন্থামেব গ্রপঞ্ষঘতি 
দ্বাভ্যাংন বিভেতীতি। শ্হীর্ধীভীবিত্যেতৎ সর্বং মন এবে”তি শ্রুতের্ভযাদের্মনোধ্বত্ান্মনসশ্চ 
লীনত্বাদ্যদা ভয়াদিবহিভঃ স্থাঁুবদচঞ্চলো৷ ভবতি তরান্মাদন্তে জনা ন বিভ্যতি, অরঞ্ বর 
সম্পন্ততে। তথ! চ শ্রতি:_ “যদ পর্ধাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। ব বদি্চ ন বিচেষ্টতি 

কচ্ছপ 'যেমন নিজেব সমস্ত অঙ্গ সঙ্কুচিত করে, তেসন মানুষ যখন সমস্ত কামনাই 
সন্থুচিত অর্থাৎ ত্যাগ কবিতে পাঁবে, তখন দেই মানুষ আপন হৃদয়েই পবমান্ম- 

জ্যোতি দেখিতে সমর্থ হয় 1৫১॥ 

মানুষ যখন যে কোন একটা বস্তরকেই আমার বলিষা ধাবণ! কবে, তখন সমস্ত 

বস্তুই তাহা'ব পবিতাপার্থে পবিণত হয় ॥৫২॥ 



পর্বাদি অধটহষ্টযধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১৬২৭ 

ন বিভেতি যদা চায়ং যা চান্মান্ন বিভ্যতি। 
যদা নেচ্ছতি ন দ্ধ ব্রদ্ধ সম্পদ্াতে তদা ॥৫৩] 
উতে সত্যানৃতে ত্যক্ত। শোকানন্দৌ ভয়াভয়ে। 
প্রিয়াপ্রিয়ে পরিত্যজ্য প্রশাস্তাত্মা ভবিষ্যাতি ॥৫8| 
যদা ন কুরুতে ভাবং সবর্বভূতেষু পাঁপকমূ। 
কর্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম দম্পদ্ধতে তদা ॥৫৫| 
যা ছুস্তযজা ছুর্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ। 

যোহসৌ প্রাণাত্তিকো রোগস্তাং তৃষণং তাজতঃ সুখ্ ॥৫৬| 

ভাবতকৌমুদী 
মুমুক্ষা। ভয়াদয়োহপি গ্াক্তব/1 ইতাহ নেতি। অরং পুকষে! যদ কুতোহপি ন ৰিভেতি, 

সর্ব্ত্তৈব বরহ্ষময়তবদর্শনাৎ, যদ| চ অক্মাঁৎ পুকষাঁং কেচিদপি ন বিভাতি, হিংসাবাহিত্যাবগমাৎ। 
যদা চাষং কিমপি নেচ্ছতি কাঁম1ভাবাং, কমপি ন দ্থেটি অপ্রিয্বাভাবাৎ? তদাসৌ পুকষো ব্র্ 
সম্পদ্ভতে প্রাপ্নোতি নির্ববাণং গচ্ছতীতার্থ: ॥৫৩ 

উভে ইতি। উভে, সত্যঞ্চ অন্তং মিধা! চ তে কামাভাবেন ত্যত্কা। অপবাণ্যপি কামাভাবেনৈব 
পবিত্যজ্য পুকষঃ প্রশীস্তাযব। সর্্ঘখৈব সুস্থচিতে| ভবিষ্তাতি। অতন্বমপি তখৈব ভবেতি ভাঁবঃ 1৫৪ 

যদেতি। পাঁপকং ছিংাঁবিষষম্, ভাবমভিপ্রারম্ 1৫৫॥ 
লোভস্থিতৌ কখমপ্যাত্যন্তিকং স্ুখং ন ভবতীত্যাহ যেতি। তৃষ্ণাং লোভম্ 1৫৬ 

ভারতভাবদীপঃ 

তামাহঃ পবমাঁং গতিম্।” ইতি ॥৫২॥ সত্য' ব্যাবহাবিকং দেহাঁদি শনৃতং স্্রসমাধিকালিকং প্রাতি- 

ভাঁসিকঞ্চ দেহাঁদি, প্রশান্থাত্মা গ্রকর্ষেণ শান্ত উপবত আত্মা! চিত বস্ত স প্রশাভাত্বা ॥৫৩ 

বৃখানাবস্থামাহ__যদা নেতি। পাপকং হিংসনম্ 0৫৪1 এ স্থিভিভূষ্ণাত্যাগেনৈব লত্যেত্যা- 
খ্যাধিকাপূর্বমাহ_া দৃ্তাজেত্যাদিনা ॥৫৫॥_ ॥৫৫1 কৃষ্কালে ছুঃখকালে, সনাতনং ধর্্ং নিত্যপ্রসিদ্ধং 

মানুষ যখন কাহাবও ভয় কবে না, কিংবা! অন্ত কেহ উহাবও ভয কবে না এবং 

কামনা না থাকায় কিছুই ইচ্ছা কবে না, আব অপ্রিয না থাকায় কাহারও ঘ্বেষ কবে 

না; তখনই সে ব্রহ্মলাভ কবে ॥৫৩1 

কোন কামনা না থাকায় দত্য, মিথ্যা, শোক, আনন্দ, ভয়, ভরসা, প্রিয় ও অপ্রিষ 

পবিত্যা কবিয়া মানুষ সম্পূর্ণ সুস্থচিত্ত হইতে পাবে ॥৫8| 

মানুষ যখন কর্ম, মন ও বাক্যদাবা সমস্ত প্রাণীব উপবই পাপাভিপ্রায় না করে, 
তখন সে ব্রন্মলাভ কবিতে পাবে 1৫৫ 

(৫৪) * প্রশান্তাত্মা! তবিষ্যাসি " বর্দ। 
৫৫) যদীং ন কুকতে ধীবঃ ' বন্ধ | 



১৬২৮ মহাভারতে শীন্তি-. 

অত্র পিঙ্গলয়৷ গীতা গাথাঃ শ্রীয়ন্তি পাধিব!। 

যথ৷ সা কৃচ্ছকালেইপি লেভে ধর্মং সনাতনমূ্ ॥৫৭| 
সন্ধেতে পিঙ্গল! বেশ্ঠা। কান্তেনাসীছিনাকৃত|। 
অথ কৃচ্ছুঠাতা শান্তাং বুদ্িমাস্থাপয়তদা ॥৫৮| 

পিঙ্গলোবাচ। 

উন্মত্তাহমনুম্মতং কাস্তমন্ববসং চিরমূ। 
অস্তিকে রমণং সন্তং নৈনমধ্যগমং পুর! ॥৫৯| 

ভারতকৌমুদী 
অত্রেতি। গপিহলয়! তদাখ্যয়] বেশ্তয়া | শ্রঘত্তি শ্রয়ন্তে ॥৫৭) 

সঙ্কেত ইতি । মন্কেতে নিশায়! দিতীয়ে যাঁমে এতন্তবনমাগমিঘ্যামীতি সফ্কেতেনাবধাঁবিত বিষয়ে, 
কান্তেন প্রিগ্ৃতমেন পুক্ষেণ, বিণীরৃতা অনাগমনাত্যাহতমনোঁবথা। শীল্তাং কামনিবৃত্বি 

বিষায়াম্, বুদ্ধিমাস্থাগয়দকবোৎ 0৫৮ 
উন্মভেতি। কামেন উন্মতাঁ অহস্ অনুনমত্ং মাদৃশকামোন্াদরাহিতসূ, কান্তং প্রিয়তম 

চিরম্ অন লক্্মীরত্য অবলমতিষ্টমৃ। পুবা! অস্তিকে সম্তধ বিদ্যমানম্ এনং বমণং কানতিস, নাধ্যগমং 
কামোন্মাদরহিতযা! নাঁহং জ্ঞাতবতী | অতএবাসৌ চিববানো! নিবর্থক এব কৃত ইত্যশিয়: ৫৯ 

ভারতভাবদীপঃ 

যোগম্ ॥৫৬| সঙ্কেত ইতি। আস্থাপযৎ ব্যবস্থাপিতবতী ; ভীব্রহ্ঃখমেব বৈবাগ্যাহেতুবিতি 
ভাবঃ॥৫৭| উন্মভী বিকাববতী অগুন্ত্ং নির্বিরকাঁবং কান্তং খ্ামিনমন্তর্যামিণম্ অধথবসং বক 

আচ্ছাদনে আর্য; পদব্যত্যয়ঃ ৷ অহঙ্কাবধন্মং কামাদিকমনর লক্ষীরত্যাচ্ছাদিতবতী। অন্ভিমে 

হদয়কোশে রমণমাননাগ্রদম্; “এব হেবাননয়াতী”তি শ্রুতেঃ | মবণমিত্যপপাঠ:)৫৮। একা 
টসে বিগািকা বস নেকসাদূ। নব পরব াপমনো বিকার 

পাস তা হক সিসি 

যাহাকে আগ করা বধ লোকদিগের পক্ষে দুর, নিগ্গে ক্ষীণ হইতে থাকিলেও 
যাহারা ক্ষীণ হয় না এবং যথা প্াণস্তকারী বোগন্ববপ, সেই লোভকে যিনি ত্যাগ 
করিতে পারেন, তীহারই স্থুখ হয় ॥৫৬| 

রাজা! এই বিষয়ে পিল! নাম্মী বেশ্ট! যে সকল গাঁথ! গাহিত, তাহা আমর! 
শুনিয়া থাকি। সেই পিঙ্গল! ছুঃখের সমযেও সনাতন ধর্ম লাভ কবিয়াছিল 1৫৭ 
পিঙ্গলা! নায়ী কোন বেশ্া সঙ্কেতিত গানে নির্দিষ্ট সময়ে নিজেব প্রিয়তমকে 

পাইয়াছিল না৷; তাহাব পব তখনই সে সন্তপ্ব হইয়। বৈবাগ্যেব বুদ্ধি কথিয়া- 
ছিল 1৫৮॥ 

(৫৯ "*অস্তিকে মবশং সন্ত বর্থ। 
২৬ ভিত পাপী তি প্াপখ্ীন্তানপানধিস্মিপা ৮ ৮৮ পা্সি 



পর্বণি অফটবষ্ট্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ন্হ 

একস্ুণং নবদ্বারমপিধাস্তাম্যগ্বারকমৃ। 
কা হি কান্তমিহায়ান্তময়ং কান্তেতি মংস্ততে 1৬০| 

অকামাং কামরূপেণ ধূর্ত নরকরূপিণঃ। 

 ন পুরর্বধ্চরিঃসতি পরতিবদধাহশ্মিজাগুমি |৬৯| 
ভাবতকৌমুদী 

একেতি। একী! একবিধাঃ স্থণা সা যন্ত তত, নবং নৃতনং দাঁবং যন্ত তৎ, অগারকমিদং গৃহম্ 

অপিধান্তামি দ্াববোধেনাববিষ্বামি। এতেন তীঁদুশং গৃহমেব সক্কেত্থানমাসীদিতি স্থচিতস্। 

হি যন্মাৎ কা নাম স্ত্রী ইহ অসঙ্কেতিতকাঁলে আধান্ত; কান্তম্ অবংকান্ত ইতি মস্ততে অপি তু কাঁপি 

নেতার্থঃ। কামোন্মাদীভাবেন তদাগ্মমনস্তবাসস্ভীবাঁদিতি ভাবঃ। বিসর্গগোপেহপি সন্ধিবার্ষঃ ৬৭ 

গ্রতিজানীতে অকামাঁমিতি। কষ্টীষকতথা! নবকবপিণো ধূর্তীঃ, কামবপেণ কামোদ্দীপক- 

বেশেন অকামাঁ মাঁং পুনরবর্চবিততত্তি। তদিষষে তেযাং গুঢাতিসদ্ধিং প্রতিবন্ধান্মি, জাগৃমি 

সতর্কা চান্স ॥৬১1 
ভাব্তভাবদীপঃ 

বিষয়গ্রান্তিঘারাণি যন্ত তন্নব্াবদ্। অপিধান্তামি বিদ্যাবলেনাচ্ছাদযামি। অগীবমিব চিদাক্মোপ- 

লবিস্থানং দেহাদিসজ্ঘাতম। কা হীতি। “বিভেদজনকেহজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে। 

আত্মনো বধণো! ভেদমসন্তং কঃ কবি্যতি” ইতি বিুপুবাণোক্যের্পণীপগমে বিছপ্রতিবিয়োবিবা- 

বিদ্তানীশে ঈশভীবযবোর্ভেদীভাবাৎ। ইহ হা্দাকাঁশে আযাস্তং চিন্মাত্রপেণীবির্ভবন্তংপ্রতাগনন্ত- 

মীশম্যং কান্তম্ ইতি কা মংস্ততে ন কাগীত্যর্থট। তথা চ শ্রুতিঃ_-ঘত্র ত্স্ত সর্বমা্মৈবা- 

ভূত্ৎ কেন কং পঙ্চেদিশতি বিসাবস্থাধাং মন যন্তব্যতাবাঁভাবেন ভেদমপবদতি। কান্তেতি 

সনধিবার্ধ: ॥৫৯॥ অকামামাখুলাভেন সর্ধকামীবাপ্রেনিবিচ্ছাং কামবপেণ কামুকবপেণ প্রতিবুধা 

জ্ঞাতাত্বতত্বা জাগৃমি জাগৃর্ি ; অবিদ্যানিত্রোচ্ছেদাৎ জ্রাতততো ন বিষবৈবার্ত্যত ইত্যর্থঃ 1৬০ 

অনর্ধে! ধনাগ্াশয়া বৈরব্যম্, তদেবার্থে। ভবেৎ আশীষ নিবনবযোচ্ছেদহেতুতেন হুথায়াপি স্তাৎ ; 

তব হেতু দৈবাদৈবগানুগ্রহাৎ। নিবীখববাদিমতমন্বধ্যহ্র্বককতেন বেতি। মিবাকাব! 
সপ ৬ সি সি ৬ ২০৯০৯ ৯০৯০৯ ৬৯ ৭৯ পিপি ৬৫ 

রি 

তখন পিঙ্গলা বলিয়াছিল--“আমি কামে উন্নত হইয়া কামোম্মাদশৃনয প্রিয় 
তমকে লক্ষ্য কবিয়া দীর্ঘকাল এইখানে থাঁকিলাম; কিন্তু তিনি যখন পূর্বে আমাব 

নিকটে থাঁকিতেন, তখন তাহাকে এইবপ বলিয়া চিনিতে পারি নাই 1৫৯॥ 

এই গৃহেৰ স্তত্তদকল একবিধ এবং দবাব নৃতন নিশ্মিত হইযাছে, ইহাই আমাদের 

সন্কেতস্থান ছিল, এখন ইহাঁব দ্বাৰ আবৃত কবিব। কেন না, কোন্ বমণী নির্দিষ্ট- 

কাল অতীত হইলে, প্রিয়তম আসিবেন বলিয় মনে কবিতে পাঁ
বে ? ৬০1 

নবকবপী ধূর্তেবা৷ কামৌদ্বীপক ঝপদাবা নিষ্ধামা আমাকে আব বঞ্চনা কবিতে 

পাবিবে না; তাহাদে গৃঢাভিসন্ধি আমি বুঝিয়াছি ; সুতবাং এখন হইতে আমি 

সতর্ক হইলাম ॥৬১1 



১৬৩০ মহাভারতে শান্তি 

অনর্থে৷ হি ভবেদর্থে! দৈবাঁৎ পূর্ববকৃতেন বা। 

সংবুদ্ধাহং নিরাকার নাহমগ্যাজিতেন্্রিয়। |৬২॥ 

সুখং নিরাশঃ স্বপিতি নৈরাশ্টং পরমং সুখমূ। 
আশামনাশাং কৃত্বা হি সুখং হ্বপিতি পিঙ্গলা ॥৬৩| 

ভীল্ম উবাচ। 
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বিপ্রস্ত হেতুমন্তিঃ গ্রভাষিতৈঃ। 
পর্ধ্যবস্থাপিতো রাজ! সেনজিন্ম,মুদে সুখী 1৬৪ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতাহজ্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্ববণি 

মোক্ষধর্থে ব্রাহ্মণসেনজিৎদংবাদে অফীষষ্ট্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ |০| % 

ভাঁবতকৌমুদী 
ইদং কাঁজাঁনাগমনং মম শুভাষৈব জাতমিত্যাহ অনর্থ ইতি। দৈবাৎ দেবানামিচ্ছায়! হেতোঁচ 

ূর্বন্বতেন শুভকর্মণী বা, অনর্থঃ অমঙ্গলমপ্পি অবো মঙ্গনং ভবে, অনেন কান্তানাগমনেন মম 

বৈবাগ্যোৎপাদনাদিত্যাশধঃ। অগ্ত অহং সুব্! নৈরবাগ্রমেব শুভমিতি জ্ঞাতবতী, নিবাকাবা 

কামবিকাঁবশৃন্ভাী চ জাতা, কিন্তু অন্য পূর্ব অহ্ং ন অজিভেন্িয়া অপি তু জিতেজিযৈৰ 

জাতী ॥৬২। 

/  ক্রা্গণ আহ সুখমিতি। নিবাশে জনঃ সুখ, স্বপিতি ৷ হি বন্মাৎ। পিঙ্গলা আশামাশী" 

বিষাং কান্াগমনমূ, অনাশাম্ আশার অবিষযং বত! সুখং স্বপিতি প্র। তথা চ সাংখ্ সত্পি 

পনিবাশঃ সী পি্গলাঁবৎ” 1৬৩/ 
ভাঁবতভাব্দীপঃ 

নির্ধিষয়জ্ঞানরূপা 1৬১ জুখমিতি। নৈবাহ্তমেব পবং নখ মোক্ষাখ্যপবন্খপ্রাপকম্/ অশনং 

ভোজনমাশা! বিষরভোগন্তদ্রিতামনাশাম্, ভোগার্ঘঃ হি ধনাগ্ভাশা। ভোগত্যাগাছচ্ছি্তে ইত 
৬২1 পর্যবস্থাপিত আত্মতত্ে নিষঠাং প্রাপিতঃ ॥৬৩ 
ইতি শাস্তিপর্বণি মোক্ষতর্ম্ে নৈকতীরে ভাঁবতভা বদীপে অষ্টষ্ট্যধিকশততমোহ্ধ্যারিঃ 1১৬৮, 

দেবতাব ইচ্ছায় কিংবা! পুর্্বকৃত শুভকর্ম্নের ফলে হুঃখের কারণও সথুখেব কারণ 

হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, আজ আমি বুবিয়াছি, আজ আমাব কামবিকাব 

গিয়াছে এবং এখন আব আমি অজিতেন্ড্রিয়। নহি' 1৬২ 

(ব্রাহ্মণ বলিলেন)-_-“আশাশৃন্ত লোক সুখে নিদ্রা যাঁয়। কেন না, নৈবাশ্যই 

পবমন্ুখেব কবেণ। ইছাব দৃষ্ান্ত--পিঙ্লা প্রিয়তমের আশ! পবিত্যাগ কৰিয়া 

সেইদিন নিছেগ না গা ৬. ঁল 
* “চতুঃসপ্তত্য ধিকশততমোহ্ধার:” বঙ্গ বর্ক, "পঞ্চসগ্তত্যধিকশততমোৎয্যার নি? - 



উনসপ্তত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 
-হী2- 

যুধিষ্ঠির উবাচি। ' 
অতিক্রামতি কালেহন্রিন্ সর্ববভূতক্ষয়াবহে। 
কিং শ্রেয়ঃ প্রতিপছ্েত তশ্মে ব্রহি পিতামহ ! |১॥ 

ভীল্ম উবাচ। 
অন্রাপ্যুদাহ্র্তীমমিতিহাসং পুরাতনমূ। 
পিতুঃ পুত্রেণ সংবাদং তনিবোধ যুধিষ্ঠির 1|২| 
ঘিজাতেঃ কম্তচিৎ পার্থ ! স্বাধ্যায়নিরতন্ত বৈ। 

বসব পুত্র! মেধাবী মেধাবী নাম নামতঃ | 
৯ শি 

এতৈবিতি। হোতুমত্তিযুক্তিযুক্তৈ+, প্রভা ধিতৈর্বাক্ৈং, পর্্যবস্থাপিত: ন্ুখীক্কত; | অত্র 
সর্বেষামেৰ যুধিষিবপ্রশ্নীনামতবাণি সম্পর্গানীতি সুধী ভিকেয়ম্॥৬৪। 

ইতি মহামহোপাঁধযার-ভাবতীচার্য-শ্রীহবিদীসমিদ্ধান্তবানীশভট্রাচার্যবিবচিতায়াং মহাভাবত- 
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যাধাং শনতিপরণি অঙষ্ট্যধিকশততমোহধযায়ঃ 1৭ 

অতীতি। সর্বষামেব ভূতানাং ক্ষয়মাবহতি জন্যতীতি তন্সিন। কিং কীদৃশম্, শ্রেয়া 
ম্গপম্, প্রতিপন্ভেত লোক: প্রা যাৎ ॥১॥ 

অত্রেতি। পুত্রেণ সহ। নিবোধ শৃণু|২। 

.দ্বিজাতেবিতি। 7 ঘিজাতেরপ্, সাধ্য নিবতনত বেদপাঁঠব্যাপৃতন্ত।৩। 

ভীগ্ঘ বনিলেন:দেনভিং" বাজা৷ তরান্মণেব  এবংবিধ ও অন্তন্ঠবিধ যুক্তিযুক্ত 

বাক্য শুনিয়া সুস্থ হইয়া! আনন্দ লাভ ছি ॥৬৪॥ 

যুধিষ্ঠির বলিলেন--'পিতামহ ! চি ক্ষয়জনক এই কাল চলিয়া 

যাইতেছে, এই অবস্থায় মানুষ কীদৃশ মঙ্গলপথ অব্লম্বন কবিবে, তাহা! আপনি 
আমার নিকট ব্লুন* ॥ 

ভীম্ম বলিলেন-_দুধিষ্টিব! এই বিষধেও পণ্ডিতেব। পুত্রেব সহিত পিতার 

সংবাদবপ এই প্রাচীন বৃত্তান্তেব উল্লেখ কিয়া থাকেণ, তাহা তুমি শ্রবণ কব।২ 

25 



১৬৩২ মৃহাভারতৈ শাস্তি 

সোহব্রবীৎ পিতরং পুত্রেঃ স্বাধ্যায়করণে রতমৃ। 
মোন্সধর্মার্থকূশলে৷ লোকতত্ববিচক্ষণঃ ॥8॥ 

পুত্র উবাচ। 
ধীরঃ কিংস্বিৎ তাঁত ! কুর্যাৎ গ্রজানন্ হথায়ুভ্রশ্যিতে মনবানীমূ। 
পিতস্তদাঁচক্ষ। যথার্থঘোগং মমানুপূর্বব্া যেন ধর্শং চরেয়ম্ ॥৫ 

পিতোবচি। 

ব্দোনধীত্য ব্রহ্মচর্ধ্যেণ পুত্র ! পুত্রানিচ্ছেৎ পাবনার্থং পিতৃ ণামু। 
অগ্নীনাধায় বিধিবচ্ছেষ্টবজ্জে৷ বনং প্রবিশ্ঠাথ মুনিবুভৃষেৎ ৬ 

পুত্র উবাচ। 
এবমভ্যাহতে লোকে সমস্তাৎ পরিবারিতে। 

_ অমোধান পতস্তীষু কিং ধীর ইবভ ভাষসে|৭॥ 

ভাবতকৌমুদী 
সইতি। লোকতন্ববিচক্ষণে! লোৌকচবিত্রাভিজ্ঞঃ ॥91 
ধীব ইতি। ভ্রগ্ততে নগ্যতি, ঘথার্থযোগং ফলসন্বদ্ধমনতিক্রম্য ॥৫| 
বেদানিতি। পাবনার্থম্ খণশোধনা দিনা পবিভ্রীকবপীর্থম্। ইইজঞঃ বিহিতাগিহোতারি; | 

বুভূষেৎ ভবিতুমিচ্ছেৎ ॥৬। 
ভারতভাবদীপঃ 

পূর্ব জিতাশো মোক্মিচ্ছেিতিণূ, সুতি তত্র কালবিগঞে কর্তব্য ইত্যাহাধায়েন_ 
অতীতি। অতিক্রামতি জবাবোগাদিভির্্ণীং পবাভব* কুর্বাতি, শ্রম: প্রশস্ভতবম্ ॥১-_৩| 

মোক্গধনদাপীমর্থেষু, কুশন, বিচক্ষণ উহাপোহকুশলঃ | যধার্থযোগং ফলসঘমনভিক্রম্য ৫ 

বি | বেদপাঁঠনিব্ত কোনও বর্ষণের “মেধাবী'নামে এক মেধাবী পুত 
॥৩| 

মোক্ষধর্মবোধে নিপুণ ও লোৌকচবিভ্রাভিগ্র সেই পুত্র একদা বেদপাঠনিবত 
পিতাকে ॥৪॥ 

পুত্র বলিল--“পিতা | মনুয্গণেব আধু সত্বব সত্ববই ক্ষয় পাঁইতেছে, ইহ! 

জানিয়! বুদ্ধিমান লোক কি কবিবেন, অর্থসম্ন্ধ স্থিব বাখিয়। আবুপুর্বাক্রমে তাহা 
আপনি আমার নিকট বলুন, যদনুসাঁবে আমি ধর্মচীবণ কবিব 7৫1 . 

পিতা বলিলেন--“পুত্র 1 প্রথমে ব্রহ্মচর্ধ্য অবলম্বনপুর্র্বক বেদ অধ্যয়ন কিয়া 

পিতৃগণেব খাণ পবিশে'ধ করিবাঁৰ জন্য পুত্রোৎপাঁদনের ইচ্ছা কবিবে; তাহার পব 
যথাবিধানে অগ্নি স্থাপন কবিয়া অগ্রহোত্রপ্রভৃতি যজ্ঞ কবিবে/ তৎপবে বনে 

যাইয়া মুনি হইবাব ইচ্ছা কবিবে” ॥৬| 

শা অপি আত ক হি জি পান সন 

॥ 



পর্বণি উনসপ্তত্যধিকশততমৌহধ্যায়ঃ। ১৬৩৩ 

পিতোবাচ। 
কথমভ্যাহতো৷ লোকঃ কেন ব! পরিবা'রিতঃ ৷ 

অমোঘাঃ কাঃ পতন্তীহ কিম ভীষয়দীব মাম্।৮| 
পুত্রে উবাচ। 

মৃত্যুনাভ্যাহতো৷ লোকে। জরয়া৷ পরিবারিতঃ | 

অমোঘ। রাত্রয়শ্চাপি নিত্যমায়াস্তি ঘাত্তি চ ॥৯॥ 

যদ্দাহমেতজ্জানামি ন তীতি হ। 

সোহং কথং প্রতীক্ষিযেজ্ঞানেনাপিহিতশ্চরন্ ]১॥ 
সি স্পা ৩৯ তসড  ি ৬ নস ৯ * "৯ ৯৯০ 

এবমিতি। লোঁকে জনসমাঁজে অভ্যাহতে মৃত্যুনা তাভিতে, সমস্তাং সর্ধা্য এব দিগভ্য 

, আগত্য, পবিবাবিতে জবয়] পবিব্যাপ্তেচ মতি, অযোধান্গ ছুর্সিবাবত্বেনাব্য্থাস্থ বাত্রিযু পতস্তীযু 

উপতিষঠভীযু সতীষু চ স্ব ধী'ব। ধৈর্ধ্যবানিব, কিং কথন এবমিথং ভাঁবসে ॥% 

কখমিতি। পূর্বরবাক্যে কর্তৃপদয়োধিশেন্বপদ্ চানুল্েখাদিমে প্র উপপণ্চন্তে ৮ 

রশ্ীর্মবগত্য সমাধত্ে মৃত্যুনেতি। অমোঘ ছুমিবারাঃ। এতেনাবুঃক্ষয়ো। মশিতিঃ |» 

নম মৃত্যোবভাঁবাৎ কথং তবারমুদেগ ইত্যাহ যদ্দেতি। ইতি অন্রমৃত্যুর্ন ভিষ্ঠতি, এতৎ খাদ 

ঘন্যহং জাঁনাস্তপি, তথাঁপি অজ্ঞানেন অগিহ্তি আঁবৃতশ্চবন্ সোহহ কর্থং বনগ্রবেশাদিকং 

গ্তীক্ষিষ্তে গ্রতিক্ষণমেব মৃত্যুসন্তবা্দিতি ভাব: ॥ 
ভাঁবতভাবদীপঃ 

মুনিধ্যীনভিক্ুঃ ৩ অভ্যাহতে মৃত্যুনাভিত্তাডিতে, পবিবাবিতে জবর থ্যা্ডে, পবিতাপিতে 

ইতি জীর্দপাঠ: | অমোধাস্বাধূর্থরণেন সফশান্থ বাততিযু৭--৯॥ হো বা বাত্রয়্গাগীতি পাঠে 

অহো ইতি খেনে, বাশব এবার্ঘে ভিনক্রমঃ ; বাস্তব ন তু তিঠসতীত্যর্থঃ। ন তিঠভাপি তু 

আণে ক্ষণে অর্ধাগায়াতি জানেনাপিহিতঃ,  অনাচ্ছাদিতজ্ঞানকবচন্ত হি মৃত্যুতযং না নাস্তি, হত 

পুত্র বলিল-_-লৌকদম'জ সকল দিক্ হইতে আহত ও ব্যাপ্ত হইতেছে এবং 

অব্যর্থ কাল উপস্থিত হইতেছে , এই অবস্থাতেও আপনি ধৈর্যশীল থাকিঘাই 

যেন কি প্রকাবে এইবপ বলিতেছেন ? ॥৭॥ 

পিতা বলিলেন-:'বৎস! লোকসমাজ আহত হইবে কেন? কেইব! 

তাহাকে পবিবেষ্টন কবিবে? কাহাবাই বা অব্যর্থ হইয়া উপস্থিত হইতেছে? ভুমি 

আমাকে কি নিমিত্ত ভীত কবিবাঁব ইচ্ছা করিতেছ ? ॥পা৷ 

পুত্র বলিল-্ৃত্যু লোকদমীজকে আহত কবিতেছে, জবা তাহাকে ব্যাপ্ত 

কবিতেছে এবং অবার্ বাত্রি সকল আসিতেছে ও যাইতেছে ॥৯ 

(৯) প্রমার্ধাৎ পবম্ ম '্আহাবাত্রাঃ পতন্তেতে নঙ্থ কন্মার বুধ্যসে' ইতি পাদমমধ্কিং বন্দ । 

০৫ 



১৬৩৪ মহাভারতে শান্তি- 

রাত্র্যাং রাত্রযাং ব্যতীতায়ামাযুরল্পতরং যদা। 
তদৈব বন্ধ্যং দিবলমিতি বিছ্যাছিচক্ষণঃ ॥১১। 
গাঁধোদকে মতম্ত ইব সুখং বিন্দেত কন্তদা। 
অনবাণ্ডেষু কামেষু মৃত্যুরত্যেতি মানবমূ ॥১২॥ 
পুঙ্পাণীব বিচিন্ব্তমন্থাত্র গ্রতমানসযূ। 
বুকীবৌরণমীসাগ্ভ মৃত্যুরাদায় গচ্ছতি ॥১৩| 

অঠৈব করু যচ্ছেয়ো মা ত্বাং কালোইত্যগাদয়মূ। 

অনৃতেষেৰ কারু তুর সম্কর্ষতি |১৪]... 
ভারতকৌমুদী 

বাত্রামিতি। অল্পতবং ক্রমেশীল্পং ভবতি। বন্ধাং নিক্ষলম্ ॥১১। 

নছ কথং বন্ধ্যমিতাহ গাঁধোঁদুক ইতি । গাঁধোদকে শ্বল্পজলে জলাশয়ে, বিনেত লভেত। 

কামেযু কাম্যবস্তযু। অতএব সম্যাভাবেন কর্মকবণাসাম্ধ্যাৎ দিবসং বন্ধযমিতি তাঁবঃ ॥১২। 

মৃত্যুবভ্যেতি' মানবসিত্যান্তার্থ, বিবৃণোতি পুষ্পাঁণীতি। বৃকী ব্যাত্রী, পুষ্পাণি বিচি 

জনমিব অন্ধত্র গতমানসম্, উবণং মেষম্ব, মৃত্যুঃ আসা আক্রম্য লোকগাঁদায গচ্ছতি। মৃত্যোঃ 

্বীঝপত্থাৎ বপ্রীতি সতীত্ব ॥১৩| 
পঃ 

তত্ত্রহিতঃ; কথং নোিজেবমিত্যর্থঃ | অপিণঘন্ত ভাগুবিমতেন অকাঁবলে(পং কৃত্বায নঞদমাসঃ। 

জালেনাপিহিত ইতি পাঠে তু নাকাবলোপাঁদি। জানেন মায়াবলেন অপিহিত আঁচ্ছাদিতঃ 1১৭ 

ন্বধাং নিক্ষলম্॥১১। ষদ্দীমৃত্যুবত্যেতি তন কঃ জুখং বিন্দেতেতি সনন্ধ:১২।পু্পাঁণি কাম্যকশশফশাঁনি 
মেষীণামার্ডবাঁনি বা! ; আর্তবং বিনা পশূনাং স্্ীদঙ্গ এরবৃজ্যদর্শনাং । বিচিদবসতং শালা আসাখেন 

সপ শীট পিস শি পিপিপি শীপপীশিশ সপ সাপ শশা 

তারপব আমি যদিও ইহা জানি যে, এখন এখানে মৃত্যু উপস্থিত নাই, তথাপি 
অজ্ঞানে আবৃত হইয়! বিচবণ করিতে থাকিয়। কি প্রকাবে বনে প্রবেশপুর্বক মুনি 
হইবাব প্রতীক্ষা কবিব। (যেহেতু প্রতিক্ষণেই মৃত্যুব আশঙ্কা বহিযাছে) ॥১০ 

প্রত্যেক বাত্রি প্রভাত হইলেই যখন আু অল্প হইতে থাকে, তখনই দিন নিক্ষন 
হইবে, ইহা! বুদ্ধিমান লোৌকেব বিবেচনা কবা উচিত ॥১১॥ 

নুতবাং অল্প জলে মংস্ত যেমন সুখ পাষ না, তেমন অল্প আযুতে মানুষও সুখ 

পায়না। বিশেষতঃ, কাম্য বস্তু না পাও অবস্থাতেই মৃত্য আপিয়। মাহষেব 
নিকট উপস্থিত হয় ॥১২ 

কৌন মেষ পুম্পচয়নকাবী মানুষেব স্তায় অন্তমনস্ক থাকে, তখন ব্যান্ী আনিয়া 
যেমন তাহাকে লইয়া যায়, সেইবপ মানুষও পুষ্পচয়নকাবীব হ্যা অন্তমনক্ষ থাকে? 

সেই সময় মৃত্যু আসিয়া তাহাকে লইয়া যায় ॥১৩ 



পর্বণি উনসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৩৫ 

শবঃ কার্ধ্যমা কুব্বাঁত পূর্ববাহ্রে চাপরাহ্থিকমৃ। 
নহি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমন্ত ন বা কৃতমূ ॥১৫॥ 

কো! হি জাঁনাতি কন্তাগা মৃত্যুকালে! ভবিষ্যতি। 
যুবৈব ধর্মশিলঃ স্তাদনিত্যং খলু জীবিতমৃ। 
কুতে ধর্মে ভবেৎ কীর্তিরিহ প্রেত্য চ বৈ সুখম্ ॥১৬| 
মোহেন হি সমাবিষ্টঃ পুক্রদারার্থমুদ্ততঃ। 
কৃত কার্ধ্যমকারধ্যংবা পুষ্তিমেষাং প্রনচ্ছতি |১৭॥ 
তং পুত্রপশুসম্পন্নং ব্যাসক্তমনসং নরমৃ। 
সুপ্তং ব্যান্ো মৃগমিব মৃত্যুরাদায় গচ্ছতি ॥১৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
অতএবাহ অগ্ভেতি। অতাগাৎ অভিক্রম্য গচ্ছেৎ। সম্পরকর্ষতি সম্যগীনষ্য নয়তি ॥১৪| 

শ্বইতি। স্ব কার্ধ্যং পবদিনে কর্তব্যম্। আপবাহিকং অপবাহকর্তব্যম্ 1১৫ 

কইতি। তেনকিং কর্তবাষিতাহ যুবতি। ধর্মকবণন্ত কিং ফলমিত্যাহ কৃত ইতি 

ইহ লোকে, গ্রেত্য পবলোকে চ নুখং স্বর্গ; । বট্পাদোহ্বং শ্লোক: ॥১৬ 

মান্যদ্বভাবমাহ মোহেনেতি। উদ্ভতঃ সর্বদৈবোদযুক্তঃ | মবণে সতি নৈষাং কতমোৎপি 

সহ গচ্ছতীতি মোহ এব পুষ্টিসাঁধনে হেতুবিত্য শরঃ ॥১৭॥ 

ভাব্তভাব্দীপঃ 

চ, উব্ণং মেষম্ ॥১৩--১৫| অনিতা খবিত্যত্রানিমিত্তমিতি পাঠে আধুবিরভাবধাঁবপকারণহীনম্॥১৬। 

মৌহেনেতি। এবাং পুাদীনাম্ ১৭ বং ব্যাহত, মহৌঘেবেতি পাঁঠে নুতং সৈকতে মহোঘা 

অতএব যাহ! ভাল, তাহ! আঁজই কব; এই সময যেন তোঁমাকে অতিক্রম 

কবে ন। | কাবণ, কার্ধ্য সমাপ্ত না কবা অবস্থাতেই মৃত্যু আসিয়া মারুষকে 

আকর্ষণ কবে ॥১৪॥ 

কালকে যাহা কর্তব্য, তাহা আজই কবিবে এবং অপবান্থে যাহ] কর্তব্য, তাহা 

ূ্ববাছলেই কিয়! ফেলিবে। কেন না, মানুষ কার্ধ্য কবিয়াছে ব। না কবিয়াছে, 

এই বিবেচন। মৃত্যু কবে না ॥১৫। 

কৌন ব্যক্তি জানে যে, আজ কাহাব মৃত্যু হইবে! অতএব জীবন অনিত্যই 

বটে। স্মৃতবাঁং মানুষ যৌব্নকালেই ধান্িক হইবে ধর্মী কবিলে ইহলোকে যশ 

হয় এবং পবলোকে বর্গ হইয়! থাকে 1১৬ 

মানুষ মোহাবিষ্ট হইয়। পুত্রকলত্রপ্রভূতির জন্য উদ্যোগী থাকিয়া কার্য ব। 

অকার্ধ্য কবিয়া উহাদেব ভবণপোষণ কবে 1১ 

পপ 



১৬৩৬ মহাভারতে শান্তি- 

সঞ্ষিম্বাবকমেবৈনং কামানামবিতৃপ্তকমৃ। 
ব্যান্ঃ পশুমিবাদায় যৃত্যুরাদায় গচ্ছতি ॥১৯| 
ইদং কৃতমিদং কার্ধ্যমিদমন্যৎ কৃতাকৃতমূ । 
এবমীহানুখাসক্তং কৃতান্তঃ কুরুতে বশে ॥২০। 
কৃতাঁনাং ফলমপ্রাপ্তং কর্ণাং কর্মসংজ্ভিতমূ। 
ক্ষেত্রীপণগৃহাসত্ত মৃত্যুরাদায় গচ্ছতি |২১। 
দুরব্বলং বলবন্তঞ্চ শূরং ভীরুং জড়ং কবিযৃ। 
অপ্রাপ্তং সর্ববকা মার্থাম্ত্যুরাদাঁয় গচ্ছতি ॥২২| 

ভাঁবতকৌমুদী 
তমিতি। ব্যাসক্তমনসং তেষা পুষ্টিসাধনে নিবিষ্টচিত্তম্ ॥১৮| ৰ 
সমিতি । সঞ্চ্ঘানকং পুত্রাদীনাং পুষ্টিসাধনায় ধনাদিকং সংগৃহুন্তম্, কুতসাযাং কগ্রত্য়, 

এনং নবম্, কামাঁনাঁং কামৈঃ ॥১৯| 
ইদমিতি। কার্যং কর্তব্যম। বৃতঞ্চ তৎ অন্তঞ্চেতি কৃতার্তম্ অর্দবতমিত্যর্থ; | ঈহাাং 

চেষ্াঙাং স্থথে ভোগে চ আঁসক্তং নবম্, কৃতান্তো, বমঃ ॥২০] 
কবতানামিতি | কৃতানাং কর্ণণীং -বাঁণিজ্যাদীনাং ফলং লাভাদিকসপ্রাপম, কর্ণ 

কর্মানুসাবেণ বণিগিত্যাদি নামান্ত সঞ্জাতেতি তম্, ক্ষেত্রে আপণে গৃহে চ কর্মীণি আঁসভ্ং নবং 
মৃত্যুবাদায় গচ্ছতি ॥২১ | 

চর্কলিমিতি। জড়ং মূর্থমূ, কবিং বিদ্বাংসম্ ॥২২॥ 
পপি তল এটি সবল সরি শশী শি 

তাহাতে পুত্র, কলত্র ও পশুপ্রভৃতিসম্পন্ন মান্ুষেব মন তাহাদে ভবণ-পোষণে 
আসক্ত থাকে; তখন ব্যান্্ যেমন নিত্রিত মবগকে লইয়। যায, তেমন মৃত্যুও সেই 
মানুষকে লইয়া যাঁয় ॥১৮| 

মানুষ পুত্রকলত্রা্দিব ভবণ-পোষণেব জন্য কুৎসিত উপাঁষেও ধন উপার্জন 
কবিতে থাকে এবং অনেক কাঁমনাই তাহাব পূর্ণ হয না, এমন অবস্থাতেই ব্যাগ 
আসিয়া যেমন পশুকে লইযা যায়, তেমন মৃত্যু আসিয়া তাহাকে লইয়। যায় ॥১৯| 

এই কার্ধ্য করিয়াছি, এই কার্ধ্য কবিতে হইবে এবং এই আব একটা কার্য্যের 
অদ্ধ করিবাছি, এইবপ চেষ্টায ও সুখে মানুষ আঁসক্ত থাকে, এমন সমযই যম, 
আসিয়! তাহাকে বশীভূত কবে (লইয়! যায) ॥২০॥ - 

মানুষ কৃতকর্মেব ফল পায় নাই, অথচ সেই সেই কর্ম অনুদাবে তাহাঁব বণিক্- 
প্রভৃতি নাম হইয়াছে এবং সে ক্ষেত্র আপণ (দোকান) ও গৃহের কার্ধের ব্যাপৃত 
আছে, এমন সময়েই মৃত্া আসিয়া তাহাঁকে লইয়া যায় ॥২১ 

লা 



পর্বণি উনসগুত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। ১৬৩৭ 

ৃত্যুর্জরা চ ব্যাধিশ্চ ছুঃখর্চীনেককারণমূ। 

অনুষভং যদা! দেহে কিং স্স্থ ইব তিষ্ঠসি ॥২৩| 

জাতমেবাস্তকৌইস্তায় জরা চান্বেতি দেহিনমৃ। 

অনুষক্ত। ঘ্য়েনৈতে ভাবাঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ 1২৪॥ 

ৃত্যুব্ব সুথম্তদৈ যা গ্রামে বসতো! রতিঃ | 

দেবোনামেষ বৈ গোষ্ঠে। যদরণ্যমিতি শ্রুতি? ॥২৫| 

ভারতকৌমুদী 

মৃত্যুবিতি। অনেকানি কাঁবপানি যন্ত তৎ। অনুযক্ং লগ্রমিব হ্িতম্॥২৩। 

জাতমিতি। অন্তকে| যমে| জবা চ, জাঁতমেৰ দেহিনমন্তাঁষ ধ্বংসাষ অহ্বেতি অন্সবতি। 

অতএব এতেন ছষেন অন্তকজবাভ্যাম্, এতে স্থাববজন্বম! ভাবাঃ প্রাঁণিনঃ অনুমক্তা! অঙ্- 

দর্নতিঠন্তি॥২৪| 

মৃত্যোবিতি। গ্রামে বদতো জনন্ত যা বতি; পুত্রকলতরাদীনাং ভব্ণপৌষণীসক্তি, এতঘা 

তদের, ৃত্যোরুখং ঘাবম্। বঙ্চাবপা পুত্রকলত্রাদিবিষয়বৈবাঁগ্যেণ যো৷ বনবাস* এষ এব দেবানাং 

গর: তথসিয়তন্থখকবদেশবাঁসঃ॥ গৃহং বিহাঁ় তপশ্চব্ণাঁধ বন এব বমে্িতি ভাব: ।২৫। 

ভারতভাবদীগঃ 

মহানদী অকালপ্ববতী।১৮। অক্চতানকং কুখসিতং মধিষ্থানং সংগ্রহীতাবম্১ট| কার্য: কর্ড 

মিষটং, কতারতমর্ধকৃতম্, ঈহা তৃষ্কা॥২০। ফলন প্রা, যেন তং ফলমপ্রাপ্তং নবম্ অপ্রাপ্তকর্ম- 

ফদমিতার্থঃ। কর্মসংজ্িতং বণিগিত্যাদিকর্মাপুর্নপসংজ্ঞীবন্তম্॥২১২৩| য্নেনান্তকজবাখ্যেন 

॥২৪ এবং পুত্রাদিষু বৈবাগ্যমুক্ক। তেষাং ত্যাগমপ্যাহ-মৃত্যোবিতি। গ্রামে স্র্যদিসজ্বে বতিবা- 

সক্তিবের মৃতোমু'খং ন তু বাঁসমাত্রং, গোঁষ্ঠমিব গোষ্টং বাসন্থানমূঃ অবশ্য, বিবিক্তদেশ:, তদ্ধি 

দেবানামিকিযাণাং গবাং গোষ্ঠমিব বন্ধনস্থান্ম্; গৃহং ত্যককান্তে ধ্যানপবো। তবেদিত্যর্থ: | 
188885585185187285 

মানুষ দুর্বল বা বলবান্ হউক, বীব বা! ভীক হউক এবং মূর্খ ৰা বিছ্বান্ হউক, 

অভীষ্ট ফল পাইবাব পূর্বেই মৃত্যু আসিয! তাহাকে লইয়। যায ২২ 

পিত! মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এবং আনেক কাবনভ্তত নানা দুঃখ, বখন দেহে 

লাঁগিযাই বহিয়াছে, তখন আপনি সুস্থেব স্তায় বহিযাছেন কেন 11২৩ 

যম ও জবা ধ্বংস কবিবাব জন্ত জন্মিবামাত্রই প্রাণিগরণেব অন্ু
মবণ কবে। অতএব 

স্থাবব ও জঙ্গম এই সমস্ত প্রামীব পিছনে এ ছুইটা লাগিযাই বহিযাছে 1২৪ 

আমাদের শুনা আছে হে, গ্রামবাসীব পুত্রকলত্রার্দিভবগপোষণেব জন্ত যে 

আমক্তি থাকে, তাহাই মৃত্যুব ঘ্বাব; আব যাহা! অবশ্য, তাঁহাই দেব্গণেব গোষ্ঠ 

(নিষত বাসস্থান) ।২৫। 



১৬৩৮ মহাভারতে শাস্তি 

নিবন্ধনী রজ্জুরেষ! যা গ্রামে বদতো রতিঃ। 
ছিত্বৈতাং সুকুতো বান্তি নৈনাং ছিন্দন্তি দু্কত ॥২৩| 
ন হিংসয়তি যঃ প্রাণান্ মনোৰ তুতিঃ। 

জীবিতার্থাপনয়নৈঃ কর্মভির্ন স ব্ধ্যতে ॥২৭ 
ন মৃত্যুসেনীমায়ান্তীং জাতু কম্চিৎ প্রবাধতে। 
খতে সত্যমসত্যাজ্যং সত্যে হমৃতমাশ্রিতম্ ॥২৮] 

ভাবতকৌমুদী 
নীতি । নিশ্চষেন বখতে অনষেতি নিবন্ধনী। সুকৃতঃ পুণাবন্তঃ, বান্তি বনমিতি শেষঃ (২৬ 

নেতি। ম্নোবাক্কাঁধা এব হেতবে| যেষাং তৈঃ তেযাঁং কর্মাভিবিত্যর্থঃ । জীবিত অরধশ্চ 

অপনীষতে স্স্তৈঃ জীবননাশকৈত্যাপ্াদিভি: অর্থহাঁবকৈশ্টৌবাদিভিশ্চে্যর্থ; | বখাতে হন্ততে ॥২৭ 

নেতি। কশ্চিদপি মান্নষঃ, জাতু কদাচিদপি, আধান্তীঃ মৃত্যুসেনাং ব্যাধিনবাঁদিরগা ন 

গ্রবাধতে নিবাবধিতুং নার্থতি | অতএব সত্যম্ খতে বিনা, অসত্য* সর্ধমেব ত্যাজ্যম্। হি বন্মা 

সত্যে অমৃতং কৈব্যমাশ্রিতম্ ॥২৮| 

ভাবতভাবদীপঃ 

লিঙ্গবাত্যয আর্যঃ॥২৫| যাস্তি মুক্তিমিতি শেষঃ॥২৩ ন হিংলয়তি হিংসাং ন কাবয়তি ন 

, কবোতি চেত্যর্ঘঃ। হেতুঃ শান্ধাদিনিমিত্তং তৈ*, কর্মহেতুভিবিতি পাঠেহপি ষ এবারঘঃ। জীবিত- 

মর্থাঞ্চাপনযন্তি ততহিংঅস্তেনাদিভিঃ প্রাসিভিঃ সন হিতে নিমিতাভীবা? বথোক্তং বৈষবে_ 

যঃ পবস্ত ন পাঁপানি চিন্তবত্যাত্বনো থা। ভন্ত পাপাগমন্তাতি হেতবভাঁবান বিভ্ততে” ইতি। 

কর্মভির্ন ম বাত ইতি পাঠে মনৌবাকাথজৈবপধ্যানকষোভিশস্্পাতনাদিভিঃ কবণতভূতৈর্দ তে 
সঙবন্ধং ন প্রাঞ্ধোতি ; ব্যত ইতি শ্পষ্টার্ঘ; পাঠ, । থে হি সংযচ্ছতি প্রীণানিত্যপপাঞ্ 1২৭ 

মৃত্যুসেনাং জবাব্যাধরপাং সত্যমবাঁধিতাত্মততবপ্রাপকন্থাদ্যোগধর্্মূ, অমৃতং মবণাভাঁধঃ, এতেন 

পন তন্ত বোগো। ন জব! ন মৃত্যু প্রাপ্ত বোঁগাগ্রিমষং শবীবগমিতি শ্রতেবর্ধ উত্ত£। খাতে সত্য- 

গ্রামবাসীব পুত্রকলত্রাদি ভবণপোঁষণে জন্য যে আসক্তি, তাহা! এ বন্ধনরজ্জ) 

সৃতবাঁং পুণ্যবান্ লোকেবা সেই বজ্জু ছেদন কবিয! বনে গমন কবেন; আর পাপী 

লোকেবা উহ! ছেদন কবিতেই পাঁবে না ॥২৬॥ 

যে লোক কায়মনোবাঁক্যে কাহাঁবও হিংসা করে না, হিতত্র জন্ত বা দসথাএভত 
তাহাব হিংসা কবে না ॥২৭॥ 

মৃত্যুব সৈন্য জরা ও ব্যাধিগ্রভৃতি আঁসিতে লাঁগিলে, কেহ কখনও তাহ! 
নিবাবণ কবিতে পাবে না| অতএব এক সত্য ভিন্ন সমস্ত অসত্যই ত্যাগ কবিবে। 

কেন না, মুক্তি সত্যকেই আশ্রঘ কবিষা বহিযাছে ॥২৮1 

(২৭) ন হিনসবতি যে! জন্তন প্রাঁণিভিন স হিংস্ততে-বন্গ | 



পর্বণি উনসপ্তত্যধিকশততমৌইধ্যায়ঠ। ১৬৩৯ 

তন্মাৎ সত্যব্রতাচারঃ সত্যযোগপরায়ণঃ | 

সত্যাথমঃ সদা দাস্তঃ সত্যেনৈবাস্তকং জয়ে ॥২৯| 
অস্ৃতঞৈব মৃত্যুন্চ ছয়ং দেহে প্রতিষ্ঠিতমৃ। 
মৃত্যুরাপদ্ধতে মোহাৎ সত্যেনাপদ্াতেহমৃতমূ ॥৩০| 
সোহহং হহিংঃ সত্যাথাঁ কামক্রোধবহিষ্কতঃ | 
সমছ্ঃখনুখঃ ক্ষেমী সৃত্যুং হাম্তাম্যমতাবৎ ॥৩১| 
শীস্তিজ্ঞরতো দান্তো৷ ব্রহ্গযজ্জে স্থিতো মুনিঃ। 
বাউঅনঃকর্মযজ্ঞশ্চ ভবিসাসদগায়নে 1৩ 

তন্মার্দিতি। সত্যে ব্রহ্ম বিষরৌ ব্রতাচাবৌ যন্ত সঃ, সত্যে ব্রহ্ধবিষরে যো৷ যোগ: সমাধিস্তং- 
পবারণ:, সতাং ব্রন্ধ আগচ্ছতি অবগচ্ছতীতি স তাদৃশঃ, সদ দান্ত ইন্দরিয়বমনণীলশ্চ সন্, সত্যেন 
রজানেনৈব অন্তকং বমং জরনেং 0২৯ 

অমুতমিতি। অমৃতং মুক্তিঃ। আঁগদ্তে প্রাপাতে। সত্যেন ব্রহ্জ্ঞানেন ॥৩০ 

মইতি। অধিশ্ত্; অহিংসানিশ:, সত্যার্য বর্মনিগ্ণ,। সমহ্যখস্থথে। দন্ঘসহিষ্ধ, ক্ষেনী 
সর্বত্র কুশশবান্, অনর্ত্যবৎ অসবো দেব ইব ॥৩১ 

শান্তীতি। শান্তিবজ্ঞে বাগবেযাদিশুন্ততারপযজ্ঞে, বতো| ব্যাপৃতঃ| দবান্ত ইন্জরিররমনশীলঃ, 
র্ধযজ্তে বরন্ষধ্যানরূপধজ্ঞে, মুনিব্র্ষমননবান্। প্রণবজপো বাকৃকর্ণ, বন্ধনিদিখ্যাসনঞ্চ মনঃ 

কন্ধ তে যক্তো যন্ত সং, উদসায়ণে উত্তবায়ণে সীমান্যেন তত্রৈব তদ্দিধানাৎ /৩২ 

ভাব্তভাব্দীপঃ 
মনত্যাগ্ঘমিতি পাঁঠে অনত্যমঙ্ঞানমগ্ধং ভক্ষ্যং যন্তেত্যর্থঃ ॥২৮। সত্যব্রতাগাবো! ব্রন প্রাপ্তার্থানি 

ব্রতানি যমশিষম্বপাণ্যাচবতীতি তথা, সত্যযোগশ্চিদীতাসবপন্ত জীনন্ত প্রবিলাপনং তত্র পবারণঃ | 
সত্যঃ প্রমাপভূত আগমো| গুকদেববাক্যং ষন্ত স সত্যাগমঃ শ্রন্ধাবান্ ২৯ দেহে চিত্তে মোহীঘিষ- 
পাববস্তাৎ মতোন তছঙ্জনাজবেন যেগেন ; তথা ৮, মন এব ম্গ্রস্যাশাং কাঁবণং বন্ধমোদ্ষযোঃ | 
বন্ধাব বিষয়াসক্ং মুক্ত নির্ষিষয়ং শ্বৃত*মিতি শ্রত্যর্থ উক্ত:1৩৭| ক্ষেনী পবসথখারাঁ, অমর্ভযবৎ 

অতএব মানুষ সত্য (ব্রহ্থ) বিষযেই ব্রত ও আচাব কবিবে, সত্য বিষয়েই যোগ- 
পবাষণ হইবে, সত্যেব ধ্যান কবিবে এবং সর্বদাই জিতেব্দ্রিয থাকিবে, ভাহ! হইলে 
সত্যেব বলেই ষমকে জয় কবিতে পাবিবে ॥২৯॥ 

মুক্তি ও মৃত্যু এই দুইটাই দেহে প্রতিষ্ঠিত আছে। মানুষ মোহেব দোষে 
ভাহাব মধ্যে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, আব সত্যেব গুণে মুক্তিলীভ কবে ॥৩০॥ 

_. আমি ত্রহ্মলিপ্ন্ হইয়। হিংসা, কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ বৰিয়া সুখ ও ছুখেকে 
সমান ভাবিয়া এবং সর্বদা কুখলে থাকিয়া, দেবতাব স্যা মৃত্যুব হাত এডাইব ৩১ 



সি 

১২৪০ মহীভাঁরতে শান্তি-_ 

পশুযজ্ৈঃ কথং হিংৈর্মাদুশে যউ ুমর্থতি। 
অন্তবনতিরিব প্রা ক্ষত্রযাজৈঃ পিশীচবৎ ॥৩৩| 
যন্ত বাউঅনসী স্তাতাং সম্যকৃপ্রণিহিতে সদা । 
তপস্ত্যাগশ্চ যোগশ্চ স বৈ পরমমাগুয়াৎ ॥৩৪| 

নাস্তি বিদ্যাসমং চক্কুর্নান্তি সত্যস্মং তপঃ। 
নাস্তি রাগসমং ছুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্ 0৩৫1 

পশিতি। মাদৃশঃ প্রান্তঃ হিনৈঃ হিংসাধুক্তৈঃ, পশুবজৈবস্ীষোমাদিভিঃ পিশাচবং অন্তবস্তি 

নশ্ববকলজনকৈ:, ক্ষেত্রযতৈঃ ্বদেহমাংসশৌণিতদানপূর্বরকষত্তৈঃ কথং ঝষ্টমর্থতি কথমগি 
নেত্যর্থঃ “অবিশেষশ্টোভয়ো”্বিতি সাংখ্যসথত্রাৎ ইবশৰঃ সম্ভাবনাযাম ॥৩০ 

যন্তেতি। প্রণিহিতে ব্রহ্মণি স্থাপিতে পবমং ব্রহ্ম ॥৩৪1 

নেতি। বাঁগো বিষষাসক্তিস্তখসমম্ 1৩৫। 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

হিবণ্যগর্ভবৎ ॥৩১ শান্তিযজ্ঞো নিবৃত্বিমার্গাত্যাসঃ | ব্রন্গয্তো! নিত্যমুপনিষদর্থচিন্তনদূ। 
বাগ যক্তঃ প্রণবজপঃ | মনোঁধজঃ অকাবোকাবমকাবার্মাত্রাণাং পূর্বপূর্বস্তোভবোত্তবত্ গ্রবিদপ- 

নম্। কর্দযজ্ঞঃ নানশোচগুকশুশ্বাগ্যাবস্তবধর্থীন্্ীনম্। উদগাধনে ইতি দেবযানপযনিমিত্রমূ 
উক্তপঞ্চযজ্ঞপবো! ভবিস্যামি ; দেখ্যমার্যমূ।৩২| অন্তবভিবনিত্যফলৈঃ ক্গেত্রযক্জৈ: শবীবত্যাগৈঃ ) 

যথা! বশ্চিৎ পিশাচঃ প্রাপ্ত, গ্রাপ্তং শবীবং পূরবপূর্বববসনাবশািবাগদবধনাদিনা! গুনগত 
তদদহং পশ্বাদিশবীবমাত্মদেহত্থেন পপ্তন্ কখং নাশবেষনিত্যর্থ: | ক্ত্রেত্যপি পাঠিঃ। ক্ষত্িষাণা- 
সুচিতৈরযু'ঘ্বযক্ততুল্যৈবিতর€ঘ:॥৩৩। যন্ত বাঁগাঁদিপঞ্চকং ব্রর্থণি গ্রণিহিতং সমর্পিতং স সর্ব তর 

ী। সত্যং চ স রী রনারহাদিতি স্পা ৩৪1 বি! গ্রথজ্ঞানং ব্রদ্ধাকাবা 
সস সস সি ৯ সর সিস্ট ৯৯৯৯ সিসি সস নি 

ব্রন্মেব ধ্যান ও মনন করিতে থাকিয় প্রণব জপ ও ব্রহ্মাদমাধিতে চনিবত হই ॥৩২ 
আমাব স্থায় প্রাজ্ঞ লোক হিংসাযুক্ত পশুষজ্ঞ এবং পিশাচেব তুল্য দেহযজ্ঞ কি 

করিয়া কবিতে পারে ? 1৩৩ 
যে লোকেব বাক্য ও মন সর্বদা পবত্রন্ষে সমীটীনভাবে নিহিত থাকে এবং 

তপস্তাঃ ত্যাগ ও যোগ অনুষ্ঠিত হয, সেই লোক পবব্রহ্ম লাভ কবেন 1৩৪1 

বিদ্ভাব তুল্য চক্ষু নাই, সত্যেব সমান তপস্তা নাই, বিষয়াপুক্তিব সদৃশ ছঃখ 
নাই এবং ত্যাগেব স্তার সুখ নাই ॥৩৫। 

(৩৪) * তপস্তাগণ্চ সতাঞ্চ স বৈ সর্নমবা যা বঙ্গ । 



পর্বণি উনসপ্তত্যধিকশ্ততমোহধ্যায়ঃ। ১৬৪২ 

আত্মন্যেবাত্বন৷ জাত আত্মনিষ্ঠোইপ্রজোহপি বা। 
আত্মন্তেব ভবিষ্থামি ন মাং তাঁরয়তি প্রজা ॥৩৬| 

নৈতাদৃশং ত্রাহ্গণন্তান্তি বিভং যখৈকতা৷ সমতা সত্যতা চ। 
শীলং স্থিতির্দুনিধানমার্জবং ততস্ততশ্মেপরম; ক্রিয়াত্যঃ |৬৭॥ 
কিং তে ধনৈর্বান্ধবৈর্ববাপি কিং তে কিং তে দারৈব্রণান্ষণ ! যে মরিয়াসি। 
আস্মানম্িচ্ গুহা প্রবিষটং পিতামহান্তে কগতাঃ পিতা চ৩৮ 

রানা অহম্ আত্মন! ব্রদ্ধণা, আত্মন্তেব ত্র্াখ্যেব জাত 
উৎপন্, ন তু জনন্াং জনকেন 7 অইংপরত্যবগোচবন্ত জীবন্ত জননীজনকাভ্যাং জনযিতুমপক্যতাৎ 
সর্বস্ত চ ব্র্নরূপতয়।ব্হ্ধণ এব তথা শক্যতাদিতি ভাবঃ। আত্মনিষ্টোব্র্ধণি কৃতনিরবঃ, অপ্রজো- 
২গি ব। নিঃসন্তান এব স্থান্তামি। আত্মনি ব্ন্ণোব ভবিষ্যামি উৎপতস্তে, ন তু জায়ায়া* পুত্র- 
রূপেশঃ তথ! নতি তত্বস্তানেন আত্মন্তেব লীনো ভবিষ্যাদীতোবার্ঘ:। এব সতি প্রজা! সন্তানঃ, 
ন মাং তাবয়তি তাঁরষিস্তি, নির্বাণং গতন্ত ভাবণাঁসস্তবাঁদিতি ভাবা 1৩৬ 

্ধনিষঠায়ামুপযোগমাঁহ নেতি। বিত্তং ধনমৃ, একতা বনে দ্বিতীয়বাহিত্যম্, সমতা! সর্বত্র সম- 
দর্শিতা, সত্যতা সত্যপবায়ণতা, লীলং বাগঘেযাদিশৃনঠতারূপং চবিত্রম, ছিতি্র্ষণ্যেব নির্ভবঃ, 
দণ্ডনিধানং প্রীবন্ধদুর্মর্গয়ায় উপবাঁসাদিন| শাবীবিকদগকবণম্, আর্জবং অবলতা, ততত্ততশ্চ 

তাভ্যস্তাভ্যশ ক্রিযাভ্যে। ধনার্জনাঁদিত্যে। ব্যাপাবেভ্যঃ, উপবমো নিবৃত্তিঃ ॥৩৭ 

ভ্রিয়াত্য: কথমুপবম ইত্যাঁহ কিমিতি। গুহাং বুদ্ধিং প্রবিষ্ট বৃদ্ধিমান্রবেছ শিত্যর্থ» আত্মানং 

দৈব অধিষ্ছ লু মভিলঘ। সর্বেধীমেব মবণে গ্রমাণমাহ! পিতামহ ইতি 1৩৮1 
ভাবতভাবদীপঃ 

চবমান্তরকবণবৃততিশ্চ জ্ঞানাপবপর্ধ্যারা ॥৩৫॥ আশ্রমক্রমং পিত্রা প্রোজং নিবস্ততি-_-মাত্বনীতি। 

আত্মনি ব্রহ্বণ্যাতবনা ব্রধর্ূপেণ জাতো ন পিত্রা মাতবি ১ আত্মনিষ্ঠো ব্ষভূতঃ, অগ্রজোহনপত্যঃ, 
বাশব্ এবার্থে। আত্মন্ের ব্রদ্ধণ্যেব ভবিষ্যামি ন জাঁযাঁধাঁং পুত্ররূপেণ, প্রজা সন্ততিঃ 1৩ একতা 

একাকিতমূ শীলং শ্লীঘনীয়ম, বৃভ* দগ্ুনিধানম্ বাম্মনঃকাবৈহিংসাতাগঃ 1৩গ॥ গুহাং 
বুদ্ধিম্ 1৩৮--৩১৪॥ 

ইতি শাস্তিপর্বণি মোক্ষধর্মে নৈশকঠীযে ভাঁবতভাঁবদীপে উনসপ্তত্যধিকশততমোহধায়ঃ ॥১৬৯। 

আমি ত্রহ্মদ্বাবাই ব্রন্মেতে জন্বিয়াছি, ব্রক্মনিষ্ঠ বহিয়াছি, নিঃসস্তানই খাঁকিব 
এবং ব্রহ্মতেই লয় পাইব; ্মৃতবাং সন্তান আমাকে তাবণ কবিবে না 1৩৬ 

্রাক্মণের এবপ ধন আব নাই যে, একাঁকিতা, সমদশিতা, সত্যপবায়ণতা, 

সচ্চবিত্রতা, ত্রশ্ানিষঠা,দুষ্র্মক্ষষেব জন্য উপবাসাদিদ্বাবা দেহেব দণ্বিধান, সবলতা 

এবং সেই সেই ক্রিয়া! হইতে নিবৃত্তি ॥৩৭॥ 

২০৬ 



৬৪২ মহাভারতে শান্তি, 
ভীম্ম উবাচ। 

পুত্রন্যৈতঘচ শ্রদ্থ! বথাকার্ষীৎ পিতা নৃপ!। 
তথা ত্বমপি বর্ত্ঘ সত্যধর্মপরায়ণঃ [৩৯| 

ইতি প্রীমহাভারতে শতসীহত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শীস্তিপবর্ষণি 
মোক্ষধর্থে পিতা পুত্রসংবাঁদে উনসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ || ক 

সগুত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 

কট 

যুধিষ্ঠির উবাচ । 
ধনিনোহথাধন! যে চ বর্তযন্তে স্বতস্ত্রিণঃ | 
সুখদুঃখাগমন্তেষাং কঃ কথং বা পিতামহ !॥১] 

পুত্রশ্তেতি। যথা বিষববৈবাগ্যমূ, তথা বিষঘবৈবাগ্োণ॥৩৯॥ 

ইতি মহামহোপাঁধ্যাষ-ভাবতাচাধ্য-প্ীহবিদাঁসসিদ্ধান্তবানীশভটাচা্ধ্যবিবচিতাাং মহাভাবত- 
টাকাধাং ভাবতকৌমুদীসনা খ্যারাং শান্তিপর্বণি উনসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যারঃ |) 

ধনিন ইতি। স্বতত্ত্িণঃ স্বাধীন গ্রবৃতিমন্তঃ, বর্তঘন্তে ন্সীবিকাং নির্বাঙ্গন্তি। কঃ কীৃশ 

কথং কেন প্রকাবেণ বা1॥১॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
হব মোস্ষার্থং যতেতেত্যু্তম, তত্র মোন্সাধনং বজ্জাদিদাবা। ধনমে নির্ধনানাসতদরণতে 

মৌক্ষ ইতি মন্বানঃ পৃচ্ছতি--ধনিন ইতি। ধনিনাং কঃ কিংন্পঃ কেন প্রকাবেণ সুখছাথয়ো” 

মুক্িসংদাবরোবাগমঃ কথধ নিধধনানাঁং সুখছ্ঃখাগম ইত্যর্থঃ। স্বতঙিণঃ শ্ণাগ্রানাবিপঃ || 

্াহ্মণ | যে আপনি মবিবেন, সেই আপনার ধন, বন্ধুজন ও ভার্ধ্াঘাৰা কি 
হইবে? বুদ্ধিমাত্রবেছ্ভ পবমাত্মাকে লাভ কবিবাব ইচ্ছা করুন ; আপনাব পিতামহেরা 
কোথায় গিয়াছেন, পিতাই বা কোথায় গিয়ছেন? 1৩৮1 

ভীম্ম বলিলেন--বাঁজা ! পিতা পুত্রেব এই সকল কথ| শুনিয়। যেমন কবিয়া 

ছিলেন, তুমিও সত্যধর্মপবায়ণ হইয়া সেইভাবে জীবনযাপন কর* ॥৩৯॥ 

৯ পঞ্চদপরত্যধিকশততমোধ্ধায়? বঙ্গ বর্দ . | * ফটসপ্ত্যধিকশততমোধ্যার? নি। / 
€১ ধনিনশ্চাঁধন। যে চ-বঙ্গনি। 



পর্বাণি সপ্তত্যধিকশততমোইধ্যধিঃ। ১৬৪৩ 

ভীম্ম উবাচ। 
অন্রাপুযুদাহ্রস্তীমমিতিহাসং পুরাতনমূ। 
শম্পাকেনেহ মুক্তেন গীতং শীস্তিগতেন চ।২| 
অত্রবীন্মাং পুরা কশ্চিদতরাক্মণন্তযাগমাস্থিতঃ | 
ক্রিশ্টমানঃ কুদারেণ কুচেলেন বৃভূক্ষা ॥৩। 
উৎপন্নমিহ লোকে বৈ জন্মগ্রভূতি মানবমূ! 
বিবিধান্তযুপবর্তান্তে ছুঃখানি চ নুখানি চ ॥8॥ 
তয়োরেকতরে মার্গে বদেনমভিমন্নয়েৎ। 
ন সুখং প্রাপ্য সহযেস্নানুখং প্রাপ্য সংস্বরেৎ | 

ভাবতকৌমুদী 
অন্ত্রতি। শং মদলন্ত পাঁকে। মুক্ততব! পবিণামো নিবতিশষো। বস্ত তেন শম্পাঁকন তদাখ্যেন 

বরণেন, মুক্েন জীবন,িং প্রাপ্ন, গীতনুক্মূ। শান্তিগণ্তন মুক্ততধৈব সাংসাবিকাপন্রব- 
বহিতেন।২। 

অব্রবীদিতি। কুদাবেণ নিরষটভার্ধেণ, কুচলেন নিতীন্তদবিদ্রতঘ! কুৎসিতবস্থেণ,বৃতক্ষয়া 
চ॥এ| 

উৎপন্নমিতি। উপবর্তন্তে আশরযন্তি ৪ 

ভাবতভাবদীপঃ 
অমৃতবব্ত তু নাশাঘ্তি বিত্েন। *ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বানগুশবিতি শ্রত্যসাবাদকিঞ্চনা এব 
ান্তে, ন তু ধনিন ইত্যুত্তবরতি__মত্রাপীতি। শদাম্ন্থমূ তেন পাকো বাঁগেযাদিবাহিত্যা- 
ির্বশঃ। “পম্পাকস্তর্ককে বৃষ্ট মুনিভিতুবঙ্কুশে” ইত্যনেকার্থ:। তেন শম্পাকেন যদ্গীতং তন্াং 
গ্রতি কশ্চিত্রবীিতি ঘবোঃ সনবনধঃ ॥২। কচলে রবে, নিধি ্াদাচ্ছাদনহীন ই্যর্ঘঃ|৩- ৪ 

ুধিিব বলিলেন-_“পিতামহ! ধনী বাঁ নির্ধন যে সকল লৌক স্বাধীনভাবে 
জীবিকানির্র্বাহ কবে, তাহাদেব কোন্ প্রকাবে কি্বপ সুখ বা ছুঃখ হয? ॥১ 

ভীষ্স বলিলেন-- 'গান্তিপ্রাপ্ত ও জীবস্মুক্ত শম্পাক যাহা বলিযাছিলেন, এই 
বিষযেও পত্তিতেবা সেই প্রাচীন বৃত্স্তেব উল্লেখ কৰিয। থাকেন।২ 

শম্পাকনামে ত্যাগী কোন ত্রাহ্মণ মুখব! ভার্ধ্যাব দোষে এবং নিতান্ত দবি্র 

বলিষা কুৎসিত বন্্র খাবণে ও ক্ষুধাব গীডুনে সর্ববদাই কষ্টভোগ কবিতেন। তিনি 

পূব একদ| আমাৰ নিকটে আসিঘ| এই সকল কথ বলিয়াছিলেন-_৩ 
“এই জগতে উৎপন্ন মানবে নিকটে জন্মকাল হইতেই নানাবিধ সুখ ও ছুঃখ 

উপস্থিত হয় ॥৪| 



১৬৪৪ মহাভারতে শাস্তি 

ন বৈ চরসি যচ্ছেয় আত্মনে! বা যদীশিষে। 
অকামাত্মাপি হি সদা ধুরমুদ্ধম্য চৈব হ॥৬া 
অকিঞ্চনঃ পরিপতন্ সুখমাস্বাদয়িস্যাসি। 

অকিঞ্চনঃ সুখং শেতে সমুভিষ্ঠতি চৈব হ॥॥ 
আকিঞ্গ্ং স্ুখং লোকে পথ্যং শিবমনাময়মূ। 
অনমিত্রপথে! হেষ ছুলঃ সুলভো মত ॥৮॥ 

ভারতকৌমুদ্ী 
তয়োবিতি। তত্বোঃ হুখহুঃখক়োঃ, একতবে মার্গে অবস্থায়াম্, যদ্যদ্ি, এনং মাঁন্বমূ, অভি- 

সন্নষেৎ বিধিবেব উপস্থীপ়্ে্ দৈবমেব তন্য থং রা ছুখেং বা দগ্যাদিত্যর্থ: | তদা ন সুখ, প্রাপা 
ন সংহষ্বেং, অন্থখং ছুঃখং প্রীপ্য বা ন সংজবেৎ ন সম্ভপেৎ ॥৫॥ 

নেতি। হেভীগ্ন!' তব যং আত্মনঃ সংঘাতন্ত ঈশিষে গ্রভবসি ব1 আত্মানং চালরিতুং 
শরোস্তেবেতযর্থ, তৎ অকামীতাপি নিষকামচিতঃ সন্গেব, সদা! ধুবং ফমনিষমাদিযোগাদা ছঠানভাবম্ 
উদ্ধম্য গৃহীত, যৎ শ্রেয়: পবমাত্াসমাধিং ন চরসি ন কবোঁধি, স তে গবীয়ানেব দৌধ ইতি 
শেষঃ ॥৬| 

নঘহং নির্ধনঃ পবিজনানপাঁলয়ন্ কথং সমাধিং চবামীত্যাহ অকিঞ্চন ইতি। নবিশ্ুত 
কিঞ্ণন কিঞ্িদিপি ধন: যন্ত সঃ অকিঞ্চনো দবিত্রত্বঘ, পবিপতন্ পবিভ্রমন্ সুখমান্াদয়িত্সি ধন" 
রক্ষাদৌ নিকদেগত্বাৎ। সমুতিষ্ঠতি জাগর্তি, উক্তীদেব হেতোঁবিতি ভাবঃ|৭॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
অভিসন্যেদৈবং যদ্দি প্রীপয়েতহি ন সংহহ্েদিত্যাদিনা সনবন্ধ: | মার্গ ইতি প্রথমান্তপাঠে তু 
স্গয়েৎ সম্তরাপ্রয়াৎ॥৫| ন বৈ ইতি। কামাদিধরর্বানাত্মা চিতং কামাতা!। কাম; সন্কনো 
বিচিকিৎসা শ্রদ্ধার ধতিবধৃতিষথর্ধীর্ভীবিত্যেতৎ সর্ব্দং মন এবে"তি শ্রতেঃ। ত্বস্ত ্বরূপেণা- 
কামাত্মাপি মনস্তাদাত্া দৃত্াস্তযা তগ্তাষঃপিওবৎ কামাত্যেব সন্ ধুবসুদ্ধম্য ধৈর্ধেণ যোগাঙ্গগণভারং 

যদি দৈব সেই মামুষেব নিকট স্থখ বা ছুঃখ আনিয়া উপস্থিত কবে, তাহা হইলে 
সেই মানুষ, সুখ পাইয়াও অত্যন্ত আনন্দিত হইবে না৷ এবং ছুঃখ পাইয়াও গুরুতর 
সন্তপ্ত হইবে না ॥৫॥ পু 

ভীগ্ম | তুমি যখন স্বাধীনভাবে আপনাকে চালাইতে পাব, তখন সর্বদা নিষ্ষাম 

হইয়া, যোগাক্ষানুষ্ঠানেব ভাব বহন কবিতে থাকিয়া, পরমাত্মসমাধির অনুষ্ঠান যে 
যে কবিতেছ না, তাহা তোমাব গুকতব দোষ হইতেছে 1৬॥ 

তুমি দবিদ্র হইলেও সেইভাবে সর্ববত্র বিচরণ করিতে থাকি সুখই পাইবে! 
কেন না, দরিদ্র লোক সুখে নিদ্রা যায় এবং জাগরিত হইয়া সুখে বিচরণ করে )) 



রবি সপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৬৪৫ 

অকিঞ্চনন্ত শুদ্ধন্ উপপস্ত সর্ঝতঃ। 

অবেক্ষমাণন্্ীক্লেশকান্ ন তুল্যমিহ লক্ষয়ে |৯। 
আকিঞ্চন্যঞ্চ রাজ্য্চ তুলয়৷ সমতোলয়মৃ। 

অত্যরিচ্যত দীরিদ্র্যং রাজ্যাদপি গুণাধিকম্ ॥১০| 

আকিঞ্চন্তে চ রাজ্যে চ বিশেষঃ সুম্ভাময়মূ । 

নিত্যোদিয়ো হি ধনবান্ মৃত্যোরাস্তগতো যথা ॥১১॥ 
পনি চকিতে এছ এ পাপ পিছ এ লিজ ৬ পি সতত ৩1010101110 তত তত ০০ 

আকিধন্তমিতি। লোকে জগতি, আকিধন্তং দাবিদ্যম সুখং সুখ্জনকম্, শিবং মদলকবম্ 

অনামাম্ আরোগ্যকরঞ্চ পথ্যম্ অন্যবা্তবরূপম্। অপি চন বি্ত্তে অমিত: শত্রবো! যন্সিন্ 

স তাদৃশঃ পা ইত্যনমি্রপথঃ, এম আকিধর্ভর়পঃ, ছুর্লভো ধনিভিঃ, সাঁণবপন্ত তু সুভ এব 
মত, ধনার্জনচেষ্টারাহিতা এব ত্সম্তবাঁদিতি ভাষঃ1৮1 

অবিঞ্চনন্ডেতি | অহং ভ্রীন লোকান্ অবেক্ষমাগঃ পঠন্, গুধস্ত রাগবেধাদিদোষবহ্তি্, 

র্বতঃ মর্কেত্য এব বিষযেভাঃ, উপপন্ন্ত বৈবাগ্যস্পলনন্, অবিষ্বনন্ত দবিভ্র্ত জনন কুলযং 
ক্চিদ্পি জন; ন লক্ষয়ে পশ্তামি, সর্বথা নিরদেগত্বাদিত্যাশযঃ ॥৯। 

আকিধগ্ভমিতি। অহ কদটিন্মনস1! আকিধগ্যং দাঁবিদ্র্যং বাজ্যঞ্চ তুলয়া৷ সমতোলিয়ম্) 

তদানীষক গুণ: কামক্রোযাগ্রজনকতয সূর্ববিধোৎকরধেবধিকং দীবিতর্যং তদাকিধন্তং বাজ্যাদপি 

'অতারিচাত অভিরিক্তমভবৎ 1১৭। . 

নথরমভিবেকঃ কুত ইত্যাহ আকিছগ্য ইতি। আকিকতে দাবিত্যে, বিশেষে! ভে
দঃ | নিত্যেঘি 

দহাগ্রভৃতিভির্ধননাশসম্ভবাৎ । আগ্তগতো! মুখগ্রবিষ্ট ॥১১। 

ভারতভাবদীপঃ 
ঈশ্খরা ভবদি উপাঁনস্তোধ্রং তেন চিত্ত স্াধীনত্াছেয় আচবেদিতার্থ;॥৬। নাতি কিধন 

ঘনদাঁাদিকং যন্ত মোহকিঞচন: পবিভঃ গতন্ গচ্ছন্ অনিকেতশ্চবন্িতয্: 0৭ পথাং মোস্মারগা- 

দনপেতদ্, অনাময়ং নির্ধি্মূ, অনমিত্রপথঃ শত্রবঙ্জিত; পঞ্াঃ দুম ভঃ কামিনাং সুলভ; পাবতগ্রা” 

জাবাত |প। উপপরন্ত বৈবাগ্যাম্পন্ত ॥৯--১০॥ গুণাধিক্যমেবাহ--আকিকনে চেভি ॥১১ 

ভ্রগতে দবিদ্রতাই সুখ,  দবিদ্রতাই মঙ্গলজনক ও কও রোগনাশক পথ্য এবং দরিদ্র- 

তাই শত্রশৃন্ঠ পথ; কিন্তু সে পথ ধনী লোকের পক্ষে ু ল'ভ, আব সাঁধারণেব পক্ষে 

সলভ ॥৮॥ 

আমি এই ব্রিভুবন পর্যবেক্ষণ কবিতে থাকিয়াও রাগথেষাদিশৃন্ঠ ও নর্বপ্রকাব 

বৈরাগ্যনম্পন্ন দরিদ্র লোকেব তুল্য লোক দেখিতেই পাই না।৯! 

আমি একদা (মনে মনে) দাবিদ্রাকে ও বাঞজযকে তুলাদণ্ডে তৌলন কবিয়াছিলাম; 

তখন অধিকগুণসম্পন্ন দারিত্রযই বাজ্য হইতে অতিরিক্ত হইয়াছিল ॥১০। 



১৬৪৬ ,  মৃহাতারতে শান্তি- 

নৈবাস্তাগ্ির্ন চারিষ্টো ন মৃত্যুর্ন চ দস্তাবঃ। 

প্রভবস্তি ধনত্যাগাদিযুক্তস্ত নিরাশিষঃ ॥১২॥ 
তং বৈ সদা কামচরমনুপস্তীর্ঘশায়িন্মূ। 

বাপধানং শাম্যস্তং প্রশংসন্তি দিবৌকসঃ ॥১৩| 

ধন্বান্ ক্রোধলোভাভ্যামাবিষ্টো নষ্টচেতনঃ| 

তির্য্যনীক্ষঃ শুমুখঃ পাপকো৷ ভ্রকুটীমুখঃ 1১৪। 

নির্দশমধরোষঠ ক্র,দ্ধো দারুণভাষিতা 
কন্তমিচ্ছেৎ পরিদ্রষটং দাতুমিচ্ছতি চেন্মহীমূ॥*৫| 

শ শা ৬০ লস ৬ সপ্ত ও রা পপ পপ জা 

দবিদ্রস্থ নৈবমিতাঁহ নৈবেতি। অন্ত অফিগনন্ত অবিষ্টো৷ বাত্যাদিৃতবিষঃ | গ্রতবন্তি 

ধননাশাষ পরুবস্তি ধনন্তৈবাভাঁবাৎ। তদেবাহ্ ধনেতি। ধনত্যাগাদিমুক্তত্ত «নক্গয়বিহীনন্ত 

নিবাশিষো ধনদ্বাবা যৎকিঞ্চিৎ, কর্ম্মকবণাশাশৃন্ান্ত ॥১২। 

তমিতি। তমকিঞ্নম্, কাঁমচবং ধনবক্ষানর্থোঘেগীভাঁবাঁং ইচছানথসাবেণ বিচবন্ত অর 

অনাতীর্দে শষনে মৃত্তিকাঁদাবেৰ শেত ইতি তম্, বাবে উপধানমুপবহেণ যন্ত তম শীমান্তম্উদ্েগা" 
ভাবেন শাস্তিমন্তম, দিবে কসো। দেবা: ॥১৩1 

ধনন্ত দৌষমাহ ধনবাঁনিতি। নষ্টচেতনস্তিবো হিতস্বুদ্ধি:, তিরথাগীক্ষো বদষ্িং) পাপকো 

লোভাঁদেৰ পাপী, ভ্রকুটীমুখে যস্ত সঃ1১৪। 
নির্দশক্মিতি। দাঁকণভাঁধিত1 রূক্ষবক্তী ॥১৫॥ 

দাবিদ্র্য ও রাজতব-_এই উভয়েব মধ্যে এই গুকতব ভেদ রহিয়াছে যে, ধনবান, 

লোক যমেব মুখে প্রবিষ্টেব ম্যায় সর্বদাই উদ্দিগ্ন থাকে 1১১॥ 

কিন্তু দরিদ্রেব ধনক্ষযেব ভয় থ!কে না, কিংবা সে ধনদ্বাব! কিছু কবিবার আশাও 
কবে না) স্মৃতবাং অগ্নি, বাত্যপ্রভূতিব বিশ্ব মৃত্যু ব! দ্য তাহার কিছুই করিতে 
পারে না ॥১২॥ 

সে দবিদ্র ইচ্ছানুসাবে বিচবণ কবে, বিছানা না পাঁতিয়া মাটাতেই নিষ্রা যায়, 
আঁপন বাঁহুকেই উপধান (বালিশ) কবে এবং সর্ববদাই সে নিরুদ্ধেগ থাকে; এই 
জন্যই দেব্তাঁবা তাহাব প্রশংসা কবেন ॥১৩| 

কিন্তু ধনবানেব মনে সর্ববদা ক্রোধ বা লোভ লাগিয়াই থাকে; তাহাব বুদ্ধি 
কখনও নির্ঘদল হয না এবং সে সর্বদাই বক্রনৃষ্ি, গুকমুখ, পাপবুদধি ও ভ্রকুটাীষণ 
ব্দন হইয়া থ!কে 7১৪1 



পর্ব সপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়।। ১৬৪৭ 

শ্রিয়৷ হভীক্ষৎজসংবামো মোহমত্যবিচক্ষণমূ। 
স তন্ত চিত্তং হরতি শীরদাত্রমিবানিলঃ 1১৬| 

তখৈনং রূপমানশ্চ ধনমানশ্চ বিন্দতি। 
অভিজাতোহস্মি সিদ্ধোহস্মি নান্মি কেবলমানুষঃ ॥১৭॥ 
ইত্যেভিঃ কারণৈস্তত্ত ত্রিভিশ্চিভং প্রমান্থতি | 

সম্প্রপক্তমনা ভোগান্ বিহ্জ্য পিতৃসঞ্চিতান্। 
পরিক্ষীণঃ পরস্থানামাদানং সাধু মন্যতে ॥১৮| 

ভারতকৌমুদী 
শ্রিয্লেতি। শরিয়া! সম্পদ! সহ অভীক্ষং সর্ধবন1 সংবাস; অবিচক্ষণং জনং মোহয়তি। তথা স 

সংবাসঃ, অনিলো বানু শাবদান্রং শবংকাঁলীনং মেবমিব তন্ত অবিওক্ষান্ত চিত্তদ্ অকার্তং প্রতি 
হরতি ॥১৬| 

ভবেতি। তথ রূপমানঃ সৌন্দর্ধ/গর্ঘঃ) ধনমাঁনো ধনগর্ববশ্চ এনং শ্রীসমিতং জনম বিন্দতি 
আশ্রন্ততি। তদ| চাসাবিখং মন্তত ইত্যাছ অভীতি। অভিজাত উচ্চবংশোঁভতঃ, সিদ্ধ: 
অনিমাহ্ত্বধ্যবান্, কেব্লমান্ষঃ সাঁধারণমানব: ১৭ 

ইতীতি। প্রমাগতি সংকর্মুণ্যনবহিতং ভবতি। প্রমাদফলমাহ সন্প্রেতি। সম্রমক্তমন1 
ভোগ এবাসক্ত চিত্ত স প্রমন্রঃ। পিতসঞ্তান্ ভোগান্ ভোগসাঁধন!নি ধন|নি, বিস্ৃজ্য ভোগেনৈব 
বিনান্ত, পরিক্ষীণঃ পবিক্ষীনধনঃ সন। ষ্ট্পাঁদোহরং শ্লোক; ॥১৮। 

ভাবতভাবদীপং 
ন চাঁবিষ্ট ইভাত্র ন চাদিত্য ইত্যপপাঠঃ। অবিষ্টশ্চোবাছাপননবঃ 0১২ অগ্নপ্তীর্টে শবাহীনে 

ভূতলে শেতে তম্, উপধাঁনং শীর্যোপধানন্॥৯৩--১৬| অভিজাত উত্তমব-শ্তঃ॥১৭| ত্রিভিধধনবপ- 
লৈ, ভোগান্ ভোগ্যধনাদীন্ বিুজ্য ীকতোতি সার্ক: ॥ পবশ্বানামাদানং চৌধ্যম্॥১৮| 

স্/ এস ৯৩৯৬০ জে জে আপ কান্ত পি অসি বি অপ সিট সস 

আর সে, অধর ও ওঠ দংশন কবে, সদাই রুদ্ধ থাকে এবং কর্কণ কথ। 

বলে। অতএব সে যদি পৃথিবীও দান কবিতে চাছে, তথাপি কোন্ ব্যক্তি তাহার 

সহিত সাক্ষাৎ কবে? ॥১৫। 

সর্বদা ধনসম্পদেব সহিত বাস কবাটাই অশিক্ষিত মান্ুবকে মুগ্ধ কবে এবং বাঁযু 
যেমন শরৎকালেব মেঘকে হবণ কবে, তেমন সেই ধনদম্পদে সহিত বাস কবাটাই 

ধনীব চিত নানাদিকে হবণ কবে 1১৬৷ 

এবং সৌনদরযযগবর্ব ও ধনগর্্ধ আদিয়। উহাকে আশ্রষ কবে। তখন পে মনে 

কবিতে থাকে, আমি উচ্চ বংশে জন্মিয়াছি ও সিদ্বপুকষ হইযাছি। সুতবাং আমি 

সাধাবণ মানুষ নহি 0১ 
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১২৪৮ মহাভারতে শান্তি_ 

তমতিক্রান্তমধ্যাবমাদ্দানং ভড়ম্ততঃ। 

প্রতিষেধস্তি রাঁজানে! লুদধ সৃগ্মিরেধুতিঃ ১৯] 
এবমেতানি ছুঃখানি তানি তানীহ মানবমূ। 
বিব্ধান্যুপপদ্ান্তে গাত্রসংস্পর্শজান্যপি ॥২০| 
তেষাং পরমছুঃখানাং বুদ্ধ্যা ভৈষজ্যমাচরেৎ। 
লোকধর্্মমবজ্ঞায় গ্রবাণামঞ্রবৈঃ সহ ॥২১॥ 
৯ সি ৯১ সপ স্পপ্উপস্প্স  ক 

ভাঁরতকৌমুদী 

তানীঞ্চ তন্নিবারণমাহ তমিতি । অভিত্রীন্তরর্ধ্যাদং কর্তব্যভুষটম্১ অতএব ততম্ততো ধনমাঁদ- 
দ্রানম্। লুনধা ব্যাখাঁঃ, ইক্ষুভির্বাণৈঃ মুগমিব বাজানে। দৃণ্ডেন গ্রতিষেধস্তি তং নিবাবয়ন্তি [১৯॥ 

এবমিতি। উপপদ্ধস্তে আগচ্ছন্তি, গাত্রসংস্পর্শজাগ্তপি বেত্রপ্রহাবাঁদিরূপাঁণি দৈহিক- 
দণ্ডান্তপি ॥২০॥ 

অথ তৎপ্রতীকাবাষ কিং কুর্ধ্যাদ্দিত্যাহ তেষামিতি। অগ্রবৈঃ অচিবস্থাঁধিভিঃ পুত্রকলতাদিভিঃ 
সহ লোৌবধর্মং ভোঁগাদিকং সাংসাঁবিকব্যাঁপাঁবম্ অবজ্ঞন্বা বিহায়, বুদ্ধ সৎগধবর্তিন্কা ধিষাঃ 

জরবাঁণাং দুষাধ্যকরণেন।বশান্ত/বিনাম্, তেষাঁং পবমুখানাগ, ভৈষজ্যং প্রতীকারম্, আঁচবেৎ 
বুদ্ধিমীন্ কুর্ধটাৎ। তথাচবপাদাত্মনে। নির্ধনত্থে সতি ভোগমেব ত্যজেদদিতি ভাঁবঃ ॥২১| 

ভারতভাবদীপঃ 
গ্রতিষ্ধস্তি দণ্য্তি, লুনা! ব্যাধাঃ ॥১৯।॥ সংস্পর্শজানি দাহচ্ছেদাদীনি ॥২০॥ তেষাং জর্বাণামবন্ত- 

ভাঁবিনাং পবমদ্খানাং বুদ্ধ জ্ঞানেন ভৈষজ্যং প্রতীকারমাঁচবেৎ বুধ্যাং। কিং বত? 
অঞ্জবৈর্দেহাদিভিঃ সহ লৌকধর্শৎ পুত্রেষণী দিরূপমবজ্ঞায ধিক্বৃত্য 1২১--২৩| 
ইতি শাস্তিপর্বণি মোক্সধর্মে নৈরকতীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তত্যধিকশততমোধধ্াঃ ১৭০ 
এই তিনটা কাঁবণে ধনীর চিত্ত কর্তব্যজরষ্ট হয় ; তখন সে ভোগে আসক্ত থাকিয়া, 

পিতৃসঞ্চিত সমস্ত ধন ব্যয় কবিয়া, ধনহীন হইয়া, পরধন গ্রহণ করা ভাল মনে 
কবে (১৮ ণ 

ক্রমে সে, মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া, নানাস্থান হইতে ধনগ্রহণ কবিতে থাকে? 
তখন ব্যাধগণ যেমন বাঁণদাবা হবিণকে নিবারণ করে, তেমন রাজার। দগুদ্বাবা 

তাহাঁকে নিবারণ কবেন ॥১৯॥ 

এই ভাবে দেই সেই নানাবিধ ছুঃখ, এমন কি রাঁজদগ্কৃত দৈহিক ছুঃখও তাহাকে 
ভোগ করিতে হয় ২০॥ 

বুদ্ধিমান্ মানুষ, অনিত্য পুত্রকলত্রার্দিব সহিত সাংসাঁধিক ভোগকে অবজ্ঞা” 
পূর্বক পবিত্যাগ কবিয়া, আপন বুদ্ধিব গুণে, অবশ্যন্তাবী সেই সকল গুকতব দুঃখে 
গ্ররতিকাব কবিবেন ॥২১॥ 

লিলা 



পর্বণি একসপ্ডত্যধিকশততমৌহধ্যায়ঃ। ১৬৪৯ 

নাত হুখমাপ্োতি নাত্যক্ত। বিল্দতে পরমৃ। 
নাত চাভয়ঃ শেতে তাজা সর্ববং সুখী ভব |২২॥ 
ইত্েতত্ানতিনুরে াক্ষণেনোপবর্ণিতম। 
শম্পাকেন পুরা মহ তন্মাত্যাগঃ পরো মতঃ |২৩| 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসীহজ্যাং সংহিতাযাং বৈয়াসিক্যাং শীস্তিপর্করণি 
মোক্ষধর্থে শল্পাঁকগীতায়াং সপ্তত্যধিকশততমৌহধ্যায়ঃ |০| পক 

একসপ্তত্যধিকর্শততমোহ্ধ্যায়ঃ 

কক 

যুধিষ্ঠির উবাচ। 
ঈহমানঃ সমারস্তান্ যদি নাসাদয়েদ্বনমূ। 
ধনতৃষগাঁভিভূতশ্চ কিং কুর্বন্ সুখমাপু়াৎ ॥১ 

পাশা শশী স্পা শীট স্পেন 

ভাবতকৌমুদী 
তং ত্যাগ্মেবোপরদিশতি নেতি। বিন্দতে লভতে, পব' ব্রহ্ম ॥২২ 

ইতীতি। হান্তিনপুবে হস্তিনানগবে। উপবর্ণিতমুক্তমূ।২৩| 
ইতি মহামহোঁপাধ্যায়-ভাবতাঁচার্য্য-শ্রীহবিদ্বাসসিদধান্তবাীশভট্রচারধ্যবিবচিতায়াং মহাঁভীবত- 

টীকায়াং ভাব্তকৌমুদীলমাখ্যায়াং শাস্তিপর্ণি সপ্তত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ || 

ঈহেতি। জমাবভ্যন্ত ইতি সমাবস্তাঃ কৃধিবাণিজ্যযঙ্ঞাদিব্যাপাবাস্তান্, ঈহমানঃ কর্তূং 
ট্টমানো জনঃ, যদি তত্তংসম্পাদনোপযোগি ধনং নামারযেং ন প্রাপ্গুযাং। অধ চাঁসে। জনো ধন 

তষ্তাভিভূতঃ স্তাঙ, তদা কিং কুরবন্ ্ খমাপ্র-্াং॥১। _. 

ভীগ্ম! মানুষ ত্যাগ না কবিষা নুখলভি কবে না, ত্যাগ না কবিয। পববর্ধ লাভ 
করিতে পাবে না এবং ত্যাগ ন! কবিষা! নির্ভষ হইয। নিদ্রা যাইতে সমর্থ হয না। 
অতএব তুমি সমস্ত ত্যাগ কবিয! সখী হও' ॥২২| 

পূর্বে ব্রাহ্মণ শম্পাক, হস্তিনানগবে আসিযা, আমাব নিকট এইবপ বলিষা- 
ছিলেন| অতএব একমাত্র ত্যাগই সুখলাভেব প্রধান উপায় বলিষ! মনস্ীদিগেব 

অভিমত' ॥২৩ 

ক £ যট্সগ্তত্যধিকশততমোহ্ধাযঃ বন্দ বন্ধ,“ পঞ্চসপ্ততাগিকশভতমোহধ্যাধঃ নি। 

২০৭ 



3৬৫০ মহাভারতে শি 

ভীগ্ম উবাচ। 
সর্ববসাম্যমনয়াসং সত্যবাক্যঞ্চ ভারত !। 
নির্বেদশ্চাবিধিৎসা'চ যন্ত স্তাঁৎ স সুখী নরঃ 1২] 
এতান্যেব পদীন্যাহুঃ পঞ্চ বৃদ্ধাঃ প্রশান্তয়ে। 

এষ স্বন্ণশ্চ ধর্মশ্চ সুখঞ্চান্ুতমং মতম্ ॥৩। 
অন্রাপুযুদাহরন্তীমমিতিহীসং পুরাতনমূ। 
নির্কদানমন্িনা গীতং তমিবোধ যুধিতির 118| 

শপ পিপাসা তির পি পিপি তি মি বি রি টি ৯ জজ জি পি ছি 

সর্কেতি। সর্বান্বসথীস্থ লাভালাভমানাপমানাদিষু সাম্যং সুখছ্ঃখবাহিত্যম্, আবাসস্তাতাক 
অনায়্াসম্, ধনার্জনায় পবিশ্রমাঁকবণম্, সত্যবাক্যঞ্চ হস্ত মোক্ষোপাক্! ন কৃত ইতি নির্বেদ 
আত্মগ্লানিশ্চ, অবিধিৎস। কষিবাঁপিজ্যাগ্যকবণেচ্ছা। ॥২| 

এতানীতি। পদানি বস্তনি। প্রশান্তযে প্রবৃষ্টশাস্তিলাভার ।৩| 

অত্রেতি। নির্বেদাৎ ধনক্ষয়েণীত্বগ্লানিবশাৎ মঞ্কিন! তদাখ্যেন জনেন 18॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 
ূর্ববং ধনন্ত মোক্ষহেতুত্বং নিবস্তমূ, জীবনহেতুতৃন্ত প্রত্যক্ষমতো| জীবনার সমাবস্তাঁন্ কৃষিবাণিজ্য- 

যজ্জদানাগ্যাবস্তানীহমানঃ কর্তমিচ্ছন্ যো ধনমলভমানভৃধণীভিভূতশ্চ স কিং কুর্ধ্যাৎ? যতেতৈব ' 

বা ধনার্থমুপবমেতৈব বারস্তাদিত্যর্থ: ৷ আছে বৈয়গ্যাদন্তে দেহনাশাপাতাচ্চ মোক্ষসাধনং বিদ্বিত 
ভবত্যতন্তম্বো্ধ্যে কিং শ্রেয় ইতি ভাঁবঃ ॥১॥ সর্বত্র লাঁভালাঁভমানাঁপমনাঁদৌ লাম্যমবৈষমাং 

সর্বসাম্ম্। অনারাদো! ধনাগর্থ, শ্রমাভাঁবঃ| নির্কোদা বৈবাগ্যম্। অবিধিৎসা কন্ণী- 
চ্ছাভাবঃ। বিধিৎসেতি পাঠে শ্রবণাদীচ্ছা। লাঁভাদৌ বৈষমো বাগাদিস্ততঃ গ্রবৃতিষ্ঞত আযাদ- 

শুতঃ সত্যত্বাগ ইত্যেতানি ত্যতৈব সুখী ভান বত্যক্কা ; দেহনির্বাহতবাবন্কর্মোপনতৈ- 
বেবাদ্গািভির্ভবিষ্যাত। তম্মাভপবম এব শ্রেষানিত্যর্থ; ॥২| পদাঁনি পরনীয়ান্তাশ্রবণীধানি প্রশান্তয়ে 

যুধিষটিব বলিলেন--পিতামহ ! মানুষ কৃষি, বাণিজ্য ও যজ্জপ্রভৃতি কার্য 
কবিবাব ইচ্ছা কবিয়া যদি তাহাঁব উপযোগী ধন ন। পাঁয়, অথচ ধনতৃষ্ণাষ অভিভূত 
থাকে, তবে সে কি কবিয়৷ সুখলাভ কৰিবে ? ॥১॥ 

ভীগ্ম বলিলেন--“ভবতনন্্ন ! লাভ ও অলীভ এবং মান ও অপমানপ্রভৃতি 
সমস্ত বিষয়ে সমান ভাঁব, ধনাজ্জরনেব জন্য পবিশ্রম ন| করা, সত্যবাক্য বলা, মোক্ষেব 
উপায় নাকবায় আত্মগনানি এবং পুনবাঁষ কৃষিবাণিজ্যপ্রভৃতি কার্ধ্য না কবিবার ইচ্ছা- 
এই পাঁচটা যাহীব থাঁকিবে, সেই মানুষই সেই অবস্থায় সুখলাভ কবিবে ॥২। 

বৃদ্ধেবা৷ বলেন--এই পাঁচটা ব্ষিয়ই তৎকালে প্রকৃষ্ট শাস্তিলাভেব উপায় এবং 

এই পাঁচটা বিষয়ই স্বর্গ, ধর্ম ও সন্দবোত্রম হুখলাভেব ভেতু ॥৩। 



পর্বণি একদপ্তত্যধিকশততমৌহ্ধ্যায়ঃ। ১৬১ 

ঈহমানো ধনং মন্বিরভগ্নেহশ্চ পুনঃ পুনঃ । 
কেনচিদ্ধনশেষেণ ক্রীতবান্ দম্যগোষুগমূ্ ॥৫] 

নুসংবদ্ধৌ তু তে দম্যোৌ দমনায়াভিনিঃন্যাতৌ |, 
আসীনমুষ্্ং মধ্যেন সহসৈবাভ্যধাবতাম্ ॥৬| 
তয়োঃ সম্প্রাপ্তয়োরুষ্ঃ স্বম্ধদেশমমর্ষণঃ। 
উত্থায়োৎক্ষিপ্য তৌ৷ দম্যো প্রসদার মহাজব |৭| 
হ্রিয়মাণে৷ তু তৌ৷ দম্যে। তেনোষ্ট্রেণ প্রমাথিনা। 
ভিয়মাণো চ সংপ্রেক্ষ্য মস্ধিন্ততরাব্রবীদিদম্ |৮| 

লা পাপা তাবাস্টপসপাব ৯ সাপ পিপি পা পি পা পাম্প 

ঈহেতি। ধনমীহমানঃ অর্দধিতৃং চেষ্টমীনে! মন্কিঃ, পুনঃ পুনর্ভগর ব্যর্থ। ইহ চেষ্টা যন্ত স তানৃশঃ 
সন, কেনচিদ্ধনশেষেণ অবশিষ্টনেন, দম্যৌ। দমনযোগো ত্রিবর্ষবরস্থৌ গাবৌ যুগং তদযৌজনাবাগ্য- 
মেকং কাষ্িঞচ ক্রীতবাঁন্ ॥৫ 

স্ুসমিতি। সুসবদ্দৌ৷ তন্ত যুগকাণঠিন্ত প্রান্তঘষে দৃঢবন্ধৌ, তৌ দম্যোৌ গোঁবসৌ, দমনায় 
মুনশকটবহুনশিক্ষার্লাভাষ, অভিনিঃম্থতৌ বিক্রষগৃহাং নির্গতৌ সম্তীবেব, মধ্যেন 'আসীনং 

চত্ববমধ্যদেশে উপবিষ্টম্, কঞ্চিচ্ং মহসৈবাভ্যধাবতাঁম্ অভ্যপততাম্॥৬॥ 
তযোবিতি। তযোর্ম্যরোঁ স্বন্ধদেশং সংপ্রাপ্তয়োঃ মতো: উদ্বঃ অমর্ধণঃ ক্রুদ্ধ: সন্, উতায় তৌ 

দুম্মো উৎক্ষিপা উত্তোল্য, মহাঁজবো। গুকতববেগঃ সন্। গ্রসসাব জগাম॥৭ 
ভাঁবতভাবদীপঃ 

মোক্সায়। এয ইতি বিধেষপেক্ষে লিদৈকত্বে এব স্বর্গাদিস্তৎসাঁধনত্বাং ॥৩--৪॥ অগ্নেহো ভগ্গীশো 

বার্থচেষ্টো বা । দম্যৌ দমনযোগেণী গাবৌ বৎসতবৌ তা্যাং সহিতং ঘুগং শকটাদিধুবিযোৌজিতঃ 

তির্যকৃকাষ্ঠং বনতাঁং তোর্গাবৌ যুজ্যেতে॥৫| নুসংবন যুগান্তয়োঃ সম্যগ.যোজিতৌ দমনারি। অসঘঘ্ধা- 

(ভিলা মিনা অনয! ক: সলাত সরোধিতি ছা উপ সাজা 
যুধিিব | মস্কিনামে কোন ব্যক্তি যাহ। বলিযাছিলেন, এই বিষয়েও মনন্বীব! 

সেই প্রাচীন বৃত্তান্তেব উল্লেখ কবিষ! থাকেন, তাহা তুমি শ্রবণ কব 181 

মস্কি ধন উপার্জন কবিবাঁব চেষ্টা কবিয়াও বাব বাব ভগ্নমনোবথ হইযা পৰে 

কোন অবশিষ্ট ধনদাব! ছুইটী গোঁবদ ও একখানি যুগকাষ্ঠ ক্রয় কবিলেন 1৫1 

বৎস ছুইটাব গলা সেই যুগকাষ্ঠখানি দৃঢভাবে বাঁধা ছিল, সেই অবস্থাতেই সেই 
বৎস ছুইটা শিক্ষালাভেব নিমিত্ত বিক্রযগৃহ হইতে নির্গত হইয়া, নিকটে চত্ববমধ্যে 

উপবিষ্ট একটা উটেব উপবে হঠাৎ যাইয়া পতিত হইল 1 
দেই বৎস ছুইটা উদ্টেব স্বন্ধদেশে যায! পতিত হইলে, উ্ রুদ্ধ হইয়া 

গাত্রোথান কবিয়া, সেই বৎস ছুইটাকে স্বব্ধে হইয়া, মহাবেগে দৌড়াইতে লাগিল ৫৭ 



১২৫২ মহাভারতে শীন্তি-- 

ন চৈবাঁবিহিতং শক্যং দক্ষেণাগীহিতং ধনমূ। 
যুক্তেন শ্রদ্ধয়৷ সম্যগীহাং সমনুতিষ্ঠত৷ ৯ 
কৃতন্ত পূর্ববং চানর্ৈরু্তস্তাপ্যনুতিষ্ঠতঃ। 
ইমং পশ্যত সঙ্গত্যা মম দৈবমুপপ্নবমূ ॥১০| 
উদ্যম্যোগ্াম্য মে দম্যো বিষমেণ্বৈ গচ্ছতঃ | 
উৎক্িপ্য কাঁকতালীয়মুৎপথেনৈব ধাবতঃ |১১॥ 
মণীবোষ্টরম্ত লম্ঘেতে প্রিয় বৎসতরে। মম। 
শুদ্ধং হি দৈবমেবেদং হুঠেনৈবাস্তি পৌরুষম্ ॥১২| (যুগ্কম্) 

হিম্বেতি। প্রমাথিন! গীডনকবিণা, ভিয়মাণে দম্যো ।৮৫ 
নেতি। যুক্তেন মনোযোগিনা, শ্রদধন্। আগ্রহেণ চ, ঈহাঁং ধনার্জনচেষ্টাূ। সম্যক্ সমম্তিঠতা 

কুর্তা, দক্ষেণ নিপুণেনাপি জনেন, দৈবেনাবিহিতং ধনম্, ঈহিতুং চেষ্টা! নংগ্রহীতুম্, ন চ নৈৰ 

শক্যম্ 19॥ 

বৃতন্তেতি! যুক্তস্য অর্থার্জনে কৃতমনোযোগন্তাঁপি, অনুতিষ্ঠতশ্টেষ্টাং কুর্বতোৎপি, পূর্ব" 
মনর্ধৈশ্চ বিৈবেব কৃতন্ত বিফদীবতমনোবধন্ড মম, সন্গত্যা বংসঘয়সঘন্ধেন ইমং দৈবং ভাগ্যকৃতম, 
উপপ্রবমুপত্রবমূ, হে জনাঃ | যুয়ং পশ্ঠত ॥১০| 

ভারতভাবদীপঃ 
জনঘর়বছুপবি ভূমেরীস্ব! ॥৭--৮। অবিহিতং দৈবেনান্পস্থাপিতম্, ঈহিতুমেষটম্। ভি 
পাঠে আতুমিত্যখাহাব:। শ্রদ্ধয! ফলপ্রাপ্তিনিশ্য়েন। ঈহাঁ চেষ্টাম্॥| বৃত্ত পুর্ব নানর্ৈ 
বিতি পাঠে অর্থে্নানারভন্ত চা বক্তস্তাবহিতচিত্ন্ত। জিদান 

গীড়াজনক সেই উউদ্ট বম ছুইটীকে হবণ কবিতেছে, তাহাতে চু ভাহাতে বং ছুই 

মৃতপ্রায় হইয়াছে, ইহা দেখিয়া তখন মঙ্কি এই কথা বলিল-1৮ 
মনোযোগী হইয়া! আগ্রহেব সহিত সম্যক্ চেষ্টা কবিরা দক্ষ লোকও দৈবকর্তৃক 

অবিহিত ধনলাভ কবিতে সমর্থ হয় না ॥৯॥ 
হে মহুন্গণ ! তাহাই তোমব! দেখ, পূর্বে আমি মনোযোগী হইয়! ধনোপা- 

্ঘনেব চেষ্ট! কবিয়াছিলাম ; তাহাতে নানা বিদ্ধ আপ্গিয়া আমাকে ব্যর্থমনোবথ 

বিয়া দিয়াছে; তাহাব পৰ এই গোবৎস ছুইটা ক্রয় করিলাম, তাহাতেও দৈব- 
_কৃত এই উপত্রব উপস্থিত হইল ॥১০ 

শী শাপীাটাশীশীশ্্াশ পপ শি িশিলাললশীলিইলীশোঙনীসিগ 

০০ বত পুর্ব নানার্ঘৈ. * বর্ধ। 



পর্বণি একসপ্তত্যধিকশততমোই্ধ্যায়ঃ ১৬৫৩ 

যদি বাপ্যুপপ্ধেত পৌরুষং নাম কহিচিৎ। 
অস্বিদ্মাঁণং তদপি দৈবমেবাবতিষ্ঠতে |১৩] 
তম্মাননিবের'দ এবেহ গন্তব্যঃ সুখমিচ্ছতা 
নুখং স্বপিতি নিব্বিষ! নিরাশশ্চার্থসাঁধনে |১৪| 

লতা শী লা পা 

উষ্চমে/তি। মে মম, দম্যৌ গৌবংসৌ, উদ্ভম্যোদম্য উৎপত্যোৎপত্য, বিষমেণৈব অসমানভাবেনৈ 

গচ্ছতঃ। কি উৎদ্িপ্য দর্ো সন্ধে উদ্াণ্য, উংপথেনৈব বিপথেনৈব, ধাবতো ভ্রুতং গচ্ছতঃ 
উদ, সবন্ধে মম প্রিয় বসতবৌ মণীব মণিঘষমিব, লম্েতে অধোছুলিতৌ ভবতঃ | ইদং কাঁক- 
তালীরং কাক উজ্ভীন; তাঁল্চ পভিতং তথবদ্ভূতমিতি কাকতাঁলীবম্; কি গুদধং কেবলং দৈবং 
দৈবক্কতমেব। অতএবেদৃশে হঠাৎ দৈবৰৃতে কাঁ্ধো পৌঁকষং পুকষকাবশক্তি্ৈবাস্তি। অহং ধাবসাপ 
মহাবেগ্গামিনমেনমুদ্ং ধর্তুং ন বথা! শক্ষ/ামীতি ভাব: | মণীবেতি প্মনীবাদিযু ৮” ইতি গ্রক্ৃতি- 
নিষেঃ| ইদমেব ট শ্রীপতিন তত্রোদাঘতম্॥১১--১২॥ 

য্দীতি। উপপন্ভেত ঘটেত। তদপি তথাপি, অ্ি্ামাণমনসন্বীরমানমূ, 'দৈবমেব অবভিষ্ঠতে 
গর্ধ্যবন্ততি ॥১৩| 

তন্মাদিতি। নির্ধেদ ইঞ্টাসিবেবাত্গীনিঃ | নিষিরে! নির্বেদং গ্রাপ্তঃ 1১৪ 

ভাবতভাঁবদীপঃ 

সত্য দো ই্ন্ধেন। বং দেবেনেশ্ববেণ নির্মিতমূ।১০। উপপ্নবমেবাহ-_উগ্যম্যেতি। উদ্চমো" 

মযোটরগতিবেগাছৎগুত্যোৎগুত্য বিবমেণ রৃষ্ছেণ দম্যৌ। গচ্ছতঃ কাঁকতাদীষং দৈহরত' সঙগমম্ 

উংক্গিপ্যোখাপ্য ধাবত উপ্তেত্যগ্রিমেণ অন্ধ: । উন্নাধেনেব জু কমিত্যপি পাঠঃ । তাপ: 

কবতনযোঃ শষ্জনকঃ সংযৌগন্তস্িন ক্রিযমাণে উংপতন্ কাঁকো দৈবান্ততর ভালাভ্যামাক্রান্তো- 

ফ্ডৃভদেতৎ কাঁকতানীয়মিত্যচ্যতে। কাঁকম্পর্শপমকাণং তাঁশফলন্ত তালবৃকষস্ত বা পতনং ত দত্যনযে। 

ম্যোরাূধাতোঃ পবম্পবশিবঃসজ্বট্ উন্মাথন্তেন দৈবান্মধ্যে প্রবিষ্ট! জখুকোহতিগীডনাম্মমাব । 

তদপি কাকতানীগবোখানমের ; তথেদমিত্যর্ঘ। ॥১১। মণীবেতি বাশদ ইবার্ঘে। হঠেনৈব 

নির্বেনৈব পৌ্ষমন্তি, ন তু তদ্ি্দৃষ্টেতার্ঘঃ। নৈবেতি পদবিভাঁগে ব10১২| উপপন্ভেত 

হাষ | আমাৰ গ্রোবহুম দুইটা লাফাইয! লাফাইয! বিষমভাবে গমন কবিতেছে। 

কাঁবণ, উটা স্বন্ধে বৎস ছুইটাকে উত্তোলন কবিয! অপথে দৌডাইতেছে ; ভাহাঁতে 

সেই যুগকাঠখানি উহা স্বদেশে বহিয়াছে, তাহাব ছুইপরান্তে দচবদ্ধ আমাৰ প্রিয় 

গোঁবতস দুইটা, ছুইটা মণিব ন্তাষ উ্টরে স্বন্ধেব ঢুই পার্থে ঝুলিতেছে; সুতবাঁং 

এই ব্যাপাবটাই কেবল দৈবকৃত এবং কাঁকতালীফত্যাযে ঘটিযা গেল) ইহাতে 

আমাৰ পুকঘকাব কৌন কার্ধ্যকাবী হইবে না ॥১১--১২। 

যদি কৌথাঁও পুকষকাৰ কারধ্যকাবী হয, তথাপি তাহা অনুসন্ধান কৰিলে, দৈবেই 

যাইযা পর্যবসিত হইয়া থাকে ॥১৩ 



১৬৫৪ মহাভারতে শান্তি- 

অহো সম্যক শুকেনোভং সব্বতিঃ পরিযুচ্যতা। 

প্রতিষ্ঠত! মহারণ্যং জনকম্য নিবেশনাৎ ॥১৫| 
বঃ কামান য়াৎ সব্্ান্ ঘশ্চৈতান্ কেবলাস্তজে। 
প্রাপণাৎ সবর্বকামানাং পরিত্যাগ বিশিহ্যতে ॥১৬| 

নান্তং সব্ববিধিৎসাঁনাং গতপুবের্বোইিন্তি কশ্চন। 
শরীরে জীবিতে চৈব তৃষ্ণা মন্দস্ত বর্ধতে ॥১৭। 
নিবর্তত্য বিধিৎসাভ্যঃ শাম্য নিহিবগ্ক কামুক [| 
অপকৃচ্চাসি নিকৃতো! ন চ নিধিবদ্ধাসে ততঃ |১৮। 

ভাঁব্তকৌমুদী 
উক্ার্থে ম্হাঁজনোক্তি* গ্রমাণযতি অহে। ইতি। শুকেন ব্যাসিপুত্রেণ। পবিমুচ্যত| পবিমূমাণেন 

বিবন্তেন ভবতেত)র্র: 1১৫| 

যইতি। কামান্ কাম্যবিষান্। কেবশান্ সর্দান্। প্রীপণাৎ প্রা্থে;॥৯৬। 

নেতি। সর্ধা বিধিৎসা ধনান্র্জনাষ কর্দকবগেচ্ছান্তাসাম্।১৭॥ 

নিবর্ভস্বেতি। শীম্যবাঁগ্ষাদিত্যাগেন শান্তে! ভব, নির্ষি্ত নির্কেদং বৈবাগাৎ পাগুহি। 

হে কামুক! ধনাদিকামিন্ মানব! নিকৃতো ধনাদিন! বঞ্চিতঃ, নির্বিস্তসে বৈবাগ্যমাশ্রয়সি, 

ততস্তধাঁপি ॥১৮। 

শিল্পী স্পা 

ভাব্তভাঁবদীপঃ 
যদি লৌঁবদৃষ্ান্তেন পোস্ত যুজ্যেত, তহি ফলব্যভিচাঁবাভদপি দৈবাযত্রমেবৌপপঞ্াত, দ 

্বাতগ্রোণেতার্থ; ১৩। নির্বেদমিতি পাঠে রীবতমা্ধসূ। বৈবাগাং গন্তবাম্ অহুবরভিতবাস্। শিবাশ' 
নিবন্তাশঃ | অর্থন্চ তংদাঁধনং চেতি সসাহারস্ত্মিন্ ॥১৪--১৬। বিধিংসানাং ধনাগির্ঘং রবততীনা 

গরতপূরন: পূর্বং গত: প্রাপ্তো গতপূর্বঃ 1৯৭ হে কামুক! কামা দিব হেমনঃ মানসেত্যপি পাঠি। 
শাশপাপশাপশাশিশসপ 08181585888 

অতএব ্ুখাভিলাষী মানুষেব এইবপ ক্ষেত্রে আত্মগ্রানিই কব! উচিত| কারণ, 

কাধ্যসাঁধনে নিরাশ মানুষ আত্বগানিযুক্ত হইয়! সুখে নিদ্র। যাইতে পারে 1১৪ 

অতএব সমস্ত বন্ত হইতেই বৈরাগ্যসম্পন্ন শুকদেব জনক বাঁজধিব গৃহ হইতে 

মহাবণ্যে যাইতে থাকিয়! যুক্তিযুক্ত বাক্যই বলিয়াছিলেন 1১৫॥ 

যে লোক সমস্ত কাম্যবস্ত লাভ কৰে এবং যে লোক সমস্ত কামনা পরিত্যাগ 

কবে, তাহাঁদেব উভয়েব মধ্যে সমস্ত কাম্যবস্ত প্রাপ্তি অপেক্ষ সর্ববকামন! পরিত্যাগই 

শ্রেষ্ঠ 1১৬ 
কোন ব্যক্তিই পূর্বের সমস্ত কামনাব অন্ত পায় নাই। ঘূর্থ বাক্তিবই দেহে ও 

জীবনে তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাঁয় ॥১৭॥ 



পর্ববণি একসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৬৫৫ 

যদি নাহং বিনাশ্ঠান্তে য্নেবং রমসে ময়া। 
যা মাং যোজয় লোভেন বৃথা ত্বং বিভকামুক ! |১৯| 
সঞ্চিতং সঞ্চিতং দ্রব্যং নষটং তব পুনঃ পুনঃ । 
কদ! তাং মোক্ষ্যসে মৃঢ ! ধনেহাং ধনকামুক 1 |২০| 
অহো নু মম বালিশ্ঠাং যেহিহং ক্রীড়নকম্তব। 
কিস্তবেবং জাতু পুরুষঃ পরেষাং প্রেম্যতামিয়াৎ ॥২১| 
ন পুবের্ব ন পরে জাতু কামানাযন্তমাপ্ুবন্। 
-ত্যভ সব্বপিমারসান্ প্রতিবুদ্ধোহসি জাগৃমি ॥২২। 

মনঃ সন্থোধ্য ব্রবীতি যদীতি | ময়! সহ বমসে বিহবসি ॥১৯% 

ধনাখিনং প্রত্যাহ সঞ্চিতমিতি। ভ্রব্য ধনমূ। মোক্ষ,সে ত্যঙ্ষাসি, ধনম্ ঈচাং চেষ্টাম্ ॥২৭| 

অহো৷ ইতি। বাঁলিগ্ং মূর্খতা, ভ্রীডনক: খেনাপুত্তলিকা। এবম্ অগ্ত1। তু জাতু কদাচিৎ, 
প্রেধ্যতাং দাসত্বমিযাৎ কিম্? ॥২১া 

নেতি। পূর্বে পূববর্তিনো অনাঁঃ, পবে পববর্তিনো জনাশ্চ। অভতএবাহং সর্ববসমাবস্তান্ 

রহিকদকলকার্যো্িষান্ তাত, প্রতিবৃদধোহশদি প্রৰৃতকর্তব্য জানবানশ্মি, তত এব তত, জাগৃমি 
সতর্ক; স্থিতঃ |২২। 

ভাব্তভাবদীপঃ 

নির্ধিষ্ঞ বৈবাগাং প্রাপ্য, শামা শমং গচ্ছ। নিরুতঃ বঞ্চিতঃ প্রবৃতিনৈষ্ঘল্যা ॥১৮-১না 

মোক্ষ্যসে তাক্ষ্যসে ॥২| জ্রীভনকঃ ক্রীডামুগঃ | জাঁতু কদাচিৎ, প্রেম্যতাং দাস্তম্। কামাঁভাবে 

হে ধনকামুক মান্য | তুমি সর্ববপ্রকাৰ কর্ম কবিবাব হচ্ছা হইতে নিবৃত্ত 

হও শাস্তি লভ কব এবং বৈধাগ্য অবলম্বন কব», তুমি ত বাব বাব ধনকর্ভৃক 

বঞ্চিত হইযাছ, তথাপি বৈবাগ্য অবলম্বন কবিতেছ না ! 1১৮। 
হে ধনকামুক মন! আমি যদি তোমাৰ বিনাশ্ত না হই এবং তুমি যদি আমাব 

সহিত বিহাব কবিবার ইস্ছ। কব, তাহা! হইলে তুমি আমাকে লোভের সহিত বৃথা 
সংযুক্ত কবিও না ॥১৯ 

হে মৃঢ ধনকাঁমুক মানুষ! তুমি বাব বাব ধন সঞ্চয কবিষাছ এবং বাব বাবই 

তাহা নষ্টও হইয়াছে ; অতএব তুমি ধনেৰ তৃষণ কবে ত্যাগ কবিবে? ॥২০| 

হে মন! আমাব কি আশ্চর্য্য মূর্খতা যে, আমি তোমাৰ খেলা পুতুল হইয়া 

বহি্যাছি; এবপ না হইলে মানুষ কি কখনও পরেব দাস হইত ? ॥২১ 

(২৯) ' কদচিন্মোঙ্গ্যসে ' বঙ্গ বন্ধ! (২১) কিং নৈবং জাড় " বন্দ 



১৬৫৬ মহাভারতে শাস্তি_ 

নৃনং তে হৃদয়ং কাম ! বজজসারময়ং দৃঢ়মূ। 
যদনর্থশতাবিষটং শতধা ন বিদীর্য্যতে ॥২৩| 

জানামি কাম! ত্বাঞ্চেব যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রিয়ং তব। 
তবাহং প্রিয়মিচ্ছনাতুন্যুপলভে সুখম্ ॥২৪॥ 

কাম! জানামি তে মূলং সঙ্কল্পাৎ কিল জায়সে। 

ন ত্বাং সঙ্কল্পয়িস্তামি সমূলো ন্ ভবিষ্যসি |২৫। 
ঈহা! ধনস্ ন সুখ! লন্বে চিন্ত! চ ভুয়সী। 
লব্ধনাঁশো! যথা স্বত্যুল্প্ধং ভবতি বা ন বা ॥২৬] 

শেপ শপ জপ সপ পাস শপ ও শত নি শা শাপলা 

পুকষমিব মন্তমানঃ কামমাহ নূনমিতি। অনর্থশতেন বহুভিবিদ্বৈবাবিষ্টম্ ]২৩। 

জানামীতি। প্রিয়ং ধনাদিকম্, অস্িচ্ছন্ অর্দযিভূমভিলযন্ ॥২৪| 

কামেতি। মৃল্নং কাঁবশম্। সমূলো ন ভবিষ্যসি ততো ন জনিম্মসি এবেতি ভাবঃ 0২৫ 
ঈহেতি। নঈহী! চেষ্টা, ন সুখ! ন সুখকবী, লক্ষে ধনে ভন্ত বন্ধার্থে চিন্তা | যথা! মৃত্য 

ছুঃখকবো ভবতি ॥২৬| 
ভাবতভাবদীপঃ 

কোঁৎপি কন্তচিদপি ন প্রঃ স্তাদিত্যর্থঃ ॥২১| অন্তং নাগ্,বন্ অতো! হেতোস্তত] |২২--২৩ 
প্রিয়ং জায়াদি ॥২৪| ন ভবিষ্যসি বিনশিব্যসি ॥২৫॥ হা! লিগ্গা! চেষ্টা বাঃ তদ| ধনন্ত ধনায়ে- 

পূর্ববর্তী বা পববর্তী লোকেরা কখনও কামেব শেষ পায় নাই। এই জন্তই 
আমি এঁহিক সমস্ত কার্য্ের উদ্ভম পবিত্যাগ করিয়া, প্রকৃত কর্তব্যে দিকে মন 
দিয়াছি এবং সেই দিকেই সতর্ক হইয়াছি ॥২২॥ 

কাম! নিশ্চয়ই তোমাৰ হৃদয় বস্রসাবময বলিয়া দৃঢ় । যেহেতু সে হৃদয় শত শত 
অনর্থে আহত হইয়1ও শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না! ॥২৩1 

কাম! আমি তোঁমাকে চিনি এবং তোমার যাহা প্রিয় তাহাও জাঁনি। আমি 
চিবকাঁল তোমাৰ প্রিয় কার্ধ্য করিবাঁর ইচ্ছা কবিতে থাকিয়া, কোন দিনই মনে সুখ 
পাই নাই ॥২৪| 

কাম! আমি তোমাব কারণ জানি, তুমি সন্থরে হইতে জন্িয়া থাক। অতএব 
আমি আব তোমাবসঙ্কল্প কবিব না, তাহ! হইলেই তুমি আর মূলযুক্ত হইতে পাবিবে 
না এবং অন্মিতেও সমর্থ হইবে না 1২৫1 

ধনোপার্জনেব চেষ্টা সুখ উৎপাঁদন কবে না, ধনলাঁভ হইলেও তাহাকে বঙ্গা- 

প্রভৃতি কবিবার জন্য গুকতব চিন্তা! চলিতে থাকে, লব্ধ ধন বিনষ্ট হইলে মৃত্যুবনত্রণাব 
যায় যন্ত্রণা উপস্থিত হয় এবং ধনলাভ হইতেও পাবে, নাও হইতে পাবে 1২৬ 



পর্বাণি একসপ্তত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। ১৬৫৭ 

পরিত্যাগে ন লভতে ততো ছুঃখতরং নু কিমৃ। 
ন চ তুষ্যাতি লন্ধেন ভূয় এব চ মার্গতি ॥২৭॥ 
অনুতরধলি এবার্ঘঃ স্বাছু গাঙ্গমিবোদকমূ। 
মদ্বিলাপনমেতত প্রতিবুদ্ধোহস্মি সংত্যজ |২৮ 
ঘ ইমং মামকং দেহং ভূতগ্রামঃ সমাশ্রিতঃ। 
সযাত্বিতো যথাকামং বতাং বা যথানুখমূ ॥২৯| 

ন যুগ্মাস্থিহ মে প্রীতি কামলোভানুসারিষু। 

তন্মাছুৎস্জ্য কীমান্ বৈ সত্যমেবাশ্রয়াম্যহ্মূ ॥৩০] 

ভাঁবতকৌমুদী 

পবীতি। মানুষ: পবিত্যাগে পবা্তিকে প্রার্থনায়! সন্মানবিসর্জনেংপি কদাচিদ্ধনং ন লভতে। 

দার্মাতি ধনমেবাদ্ধিষ্যতি 1২৭| 

অস্বিতি। হে কাম! শ্থাঁদু গাঙ্গমুদকমিব, অর্থে ধনম্, অন্ুতযু'ল এব তৃষ্কাবৃদ্ধিজনক এব | " 

অতএঁবৈততৃফাকৃবণং, মহিলাপনং ছু:খজনকতযা মগ বিলাপজনকম্, ইতি প্রতিবুধ জাতিবানশথি, 

অতএব মাং সংত্যজ ॥২৮॥ 

মা তযাগে যদি তে মৃত্যুরবেদিত্যাহয ইতি। ধো ভূৃতগ্রামঃ ক্ষিত্যাদিভূতদমূহ', ইমং মামকং 

মদীরং দেহ সমাশ্রিতঃ » সঃ, ইতো| বাকামঃ যাঁতু বথাস্থখং বসতাং বা। তা ত্যাগে মৃত্যাবপি 

মে নক্ষতিবিতি ভাব: ॥২৭| 

পপ 

ভারতভাবদীপঃ 

ভর্থ;। লব! চিন্তা নাঁশভবাঁৎ, যথা মৃতযস্তণ৷ দুঃখকৎ, শ্রমেপি ফনং সন্দি্ধম্॥২৬।৷ পবিত্যাগে 

দেহস্ত প্বহবত্াপাদনেহপি ন লভতে, মার্গতি মৃগ্রধতে । পবেভ্যো যো নলভত ইতি পাঠে 

পবেভ্যঃ সেব্যমানেভ্যোথপি ॥২৭| অনগতরুনুফাবৃদধিৎ | মধ্বিলাপনং সন্াপঃ| এত২ 

তা, প্রতিদান অতো মাং সান হে কামেতি পব:০৬। ত্তগামো ঘা 
মানুষ আক্মদম্মান পবিত্যাগ কবিযাঁও পবেব নিকট প্রার্থনা কবিযা কখনও 

ধনলাভ কবে না, তাহা হইতে ছুঃখ আব কি হইতে পাঁবে। তাবপব মানুষ ধন 

পাইযাও সন্ষ্ট হয় না, ধন পাইয়। আবাবও তাহাব অন্বেষণই কবে ॥২৭ 

হে কাম! সুস্থাহ্গঙ্গাজলেব ন্াষ ধন তৃবণ বৃদ্ধিই কবিয! থাকে। এই তৃষ্কা- 

বৃদ্ধি আমাৰ বিলাপই উৎপাদন কবিবে, ইহা আমি বুবিষাছি। অতএব তুমি 

আমাকে ত্যাগ কব ॥২৮। 

ক্ষিতিগ্রভৃতি যে সকল ভূত আমাব এই দেহকে আশ্রষ কবিষ! রহিযাছে, 

তাহাঝ। ইচ্ছানুসাঁবে এই দেহ হইতে চলিঘা৷ যাউক, অথবা যথ,সুখে বাদ 
ককক 1২৯ 

০৮ 



, ১৬৫৮ মহাভারতে শাস্তি-_ 

সর্ববভৃতান্যহং দেহে পশ্যন্ মনসি চাত্বনঃ। 
যোগে বুদ্ধিং গ্রুতে সতৃং মনো ব্রহ্মণি ধারয়ন্ |৩১1 
বিহরিষ্থাম্যনাসন্তঃ সুখী লোঁকান্ নিরাময়ঃ। 

যথ! মাং ত্বং পুনর্নৈরবং ছুঃখেষু প্রণিধাস্যসি [৩২॥ (ক) 
য়া হি মে প্রণুন্ন্ত গতিরন্তা ন বিদ্াতে। 
ভৃষ্ণাশোকশ্রমাণাং হি ত্বং কাম! প্রভবঃ সদা ॥৩৩| 

ধননাশেহধিকং ছুঃখং মন্যে পর্ববমহতরযূ। . 
জ্ঞাতয়ে! হবমন্থান্তে মিত্রাণি চ ধনাচ্যতুম্ ॥৩৪| 

অংক্কাবাদীন্ সম্ঘোধ্যাহ নেতি। সত্যং বন্ধ "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রঙ্গ” ইতি শ্রুতেঃ 1৩ 
সর্বেতি। অহমাত্মনে দেহে মনসি চ সর্বেষামেব ব্রহ্ধাবপতয়৷ সর্বভূতানি গশ্ন্ যোগে 

বদধি্ শ্রতে তত্বশ্রবণে সতবমধ্যবলায, ব্রহ্ধণি চ মনে! ধাঁবয়ন্ নিবেশয়ন্, বিষয়াদি: 
নিবামিযো নিকপত্রবঃ সুখী চ সন, লোকান্ তুবনানি বিহ্বিয্যামি বিচবিষ্যামি। হেকাম। থা 
ত্বং মাং পুনবেবং ছুঃখেষু ন প্রখিধান্তসি পাতয়িতুং ন শক্ষ্যদি ॥৩১-_৩২॥ 

অথ মি স্থিতে কথমুক্তবিধং ন কৃতমিত্যাঁহ ত্বয়েতি। পরুন প্রেবিতন্ত । প্রভবত্যঙাদিতি 
প্রভবঃ কাবণম্ ॥৩৩। 

ভাবতভাবদীপঃ 

স্বকাবণং গ্রতি পঞ্চতমন্তিতার্থ: ॥২৯] যুদ্ধা্ঘনাত্বখহঙ্কাবাদিযু বাঁজসতামসেযু সর্থং সবগুণম্। 

বনমেবেতি পাঠে বনং ব্রদ্ধ পাবিব্রাজ্যং বা ॥৩০। দেহে তত্রাপি মনসি হংপুগবীকন্ছে পঞ্ঠন্। 

হেতৌ শতৃপ্রতায়ঃ । একাত্মদর্শনায়েত্যর্ঘঃ । যৌগ্সে বিষয়ে বুঝ্ধিং কবিম্যামীতি নিশ্ করবন্ 
করতে শ্রবনাদৌ সন্মেকাগ্রচিতং ধাবরন্ মনশ্চ বরহ্ধণি লবশোদকন্তায়েন ধাঁবয়ন্ বিহবিষ্যামীত্যগ্রিমেণ 
স্ধঃ1৩১] অনাসক্তো! নিবাময় ইতি বাগবেষবাহিত্যমুকতমূ/৩২| অনা! বোগে বৃদধিনিত্াতগতে- 

হে অহঙ্কাবপ্রভৃতি বিপুগণ! তোমরা কাম ও লৌভের অন্নুসবণ কর বলিয়া, 
তোমাদেব উপরে আমাব গ্রীতি নাই; স্ৃতবাং আমি কাম পবিত্যাগ কিয়া 
সত্যেরই আশ্রয় লইব ॥৩০। 

হেকাম! আমি নিজের দেহে ও মনে সর্ববভূতদর্শন, যোগে বুদধিস্থাপন, 
তত্বশ্রবণে অধ্যবসায় এবং ব্রন্মে মনোনিবেশ করিতে থাকিয়া, বিষয়ে অনাসক্ত, 

সখী ও নিকপত্রব হইয়া, সমগ্র জগতে বিচবণ কবিব। যাহাতে তুমি পুনরায় 
আমাকে এইবপ ছুঃখসাগবে নিপাতিত করিতে না পাব ॥৩১--৩২% 

হেকাম! তুমি আমাকে চাঁলাইতে থাকিলে, আমার অন্য উপায় থাকে না। 

কারণ, তুমি সর্বদাই তৃষণ, শোক ও শ্রমের হেতু হইয়া থাক॥৩৩। 



পর্বণি একসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ৷ ১৬৫৯ 

অবজ্ঞানসহতৈস্ত দৌষাঃ কষ্টতরাহ্ধনে। 
ধনে সুখকলা বা তু সাপি ছুঃখৈবিধীয়তে ॥৩৫| 
ধনমস্তেতি পুরুষং পুরো নিত্ত্তি দস্তাবঃ | 
করিশ্যন্তি বিবিধৈর্দতৈরনিত্যমুদেজগত্তি চ॥৩৬| 
অর্থলোলুপতা দুঃখমিতি বুদ্ধং চিরান্ময়!। 
বদ্ধদালন্বসে কাম ! ততদেবানুরু্যসে |৩৭| 
অতত্বজ্ঞোহসি বালশ্চ ছুস্তোযোইপুরণোহনলঃ | 

নৈব ত্বং বেখ শুলতং নৈৰ ত্বং বে ছুল্লভম্ ॥৩৮| 

ভাবতকৌমুদী 
অগ ধনমপি কদাচিৎ হুখকাঁবশং পশ্ঠয়পি সপভীব্যসানে ধননাশে মহাঁছুঃখমেব মন্ত ইত্যাহ 

ধানতি। অতঃ সুখাষ ধন্* নেচ্ছাঁমীতি ভাঁবঃ ॥৩৪| 

অবেতি। কষ্টতবা অভিশযন কষ্টজনকাং। বিদর্গলাপেহপি পুনসন্ধিবার্য: | সুখন্ত কণা 

লেশঃ। ছু গৈবর্নাদিত্রনিতৈঃ1৩৫। 

ধনমিতি। অন্তেতি মত্বা, পুবঃ গ্রথমম্। দণ্ড: প্রহাবৈঃ 1৩৬ 

অর্থেতি। যদ্যদ্ব্ত, আনহথদে আশ্রযমি। অনুব্ধ্যসে অন্ভুমবনি 0০৭ 

অতন্বেতি। বালে! মরখ:, অপুবণঃ পূরযিতুমশক্য» অনলো বছিবিব ॥৩৮| 

আমি মনে কৰি, ধনক্ষয হইলে অধিক ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ছুঃখ হয় এবং ধন 

লোককে জ্ঞাতিব| ও বাদ্ধবেবা অবজ্ঞা কবে ॥৩৪| 

নির্ধন ব্যক্তি সহস্র সহস্র অবঙ্ঞ পাঁয় বলিষা নির্ধনতাষ অত্যন্ত কষ্টজনক অনেক 

দৌষ আছে, ইহ! সত্য বটে; কিন্তু ধনে যে স্খেব লেশ থাকে, তাহাঁও দুঃখেই 

উৎপাদন কৰা! হয ॥৩৫॥ 

হাব ধন? এইবপ মনে কবিযা, দস্থাবা প্রথমেই মানুষকে বধ কবে কিংবা 

নানাবপ প্রহাঁৰ কবিষ! কষ্ট দেয এবং সর্বদাই উদ্িপ্ন কবে ।৩৬| 

আমি চিবকালই বুঝিযা আসিযাছি যে, অর্থলালসাই ছুখ্জনক, আব হে কাম! 

তুমি যাহা যাহ! আশ্রয কব, সেই সেই দিকেই ধাবিত হইযা থাক ॥৩৭ 

কাম! তুমি তত্ব জান না, মূর্খ তৌমাৰ তুষটিসম্পাদন কৰা দুধব এবং অগ্নিব 

স্যায তোমীব আঁশা পুবণ কবাঁও অপস্তব ঃ আর তুমি সুলভও বোঝ না এবং হুল ভও 

্্ না ॥৩৮॥ 

০ ৭ শশী 

সি সখা ৬৬ ৭৬ ৯৩ স্পা শাসিত সি অনি সপ সপিম্পাস্পি 

(৭) বদালহসে কাম. * বক ফানি। 



২১৬৬০ মহাভারতে শাস্তি-_ 

পাতালমিব ছুল্পুরে! মাং ছুঃখৈর্যোভ,মিচ্ছসি। 
নাম সমাবেষ্ং শক্াঃ কাম! পুন ৩৯] 
নিরবেদমহমাসা দব্যনাশাদযৃকছয়া। 
নিরৃভিং পরমাং প্রাপ্য শাগ্ভ কামান্ বিচিন্তয়ে |৪০। 

অতিক্রেশীন্ সহামীহ নাহং বুধ্যাম্যবুদ্ধিমান্। 
নিকৃতো ধননাশেন শয়ে সব্বণঙবিভ্বরঃ |৪১| 
পরিত্যজামি কাম! ত্বাং হিত্বা! সর্বমনোগতীঃ | 
25 কাম! বহস্যাসে ডা 

পিল আপ পল পরী সা পিস ক পনি শশা শি শী রি র্ শাপপা শশী লতি জপালীশশ 

রর 
পাতালমিতি। ছুঃখৈঃ সহ যোক্ত.ং যৌজস্মিতুম্। মাঝেই মাশ্রবিতুম্ ॥৩৯| 
নির্বেদমিতি | নির্বেদং বৈবাগাম্। যদৃচ্ছয়! ঈশ্ববেচ্ছয়॥ বিচিস্তযে গণয়ামি 8০ 

পূ্বাবস্থামভিধাঁয় তদদানীন্তনাবস্থামতিধত্তে অতীতি। সহামি সৌঢবান্, বৃধ্যামি বুদধবান 
ধনস্থিতিকাঁণ ইতি শেষঃ | নিরুতো। বিডস্বিতঃ। ইহ ইদানীন্ত, সর্ব্রেঘেবালেযু বিজবঃ কাঁম- 
ত্যাগাৎ সন্তাপশৃল্তঃ সন্, শে স্বপিমি 1৪১ 

পবীতি॥ সর্ব! মনসে| গতীতীঃ | মযা! সহ বতন্তসে স্থাস্তসি, বস্তনে আমোদিস্যায়ে॥৪২| 

ভারতভাবদীপঃ 
রন্ঠা ॥৩৩--৩৪॥ অধনে ইতি চ্ছেদঃ । সান্ধবার্যঃ ॥৩৫| ধনমস্তাস্তীতি 1৩৬--৩৭| অনলোঁার্মিবিবে- 
অর্থ: ।৩৮--৪০| স্হাঁমি ইতংপূর্বং সোঢবানন্মি (৪১1 মনোগতীঃ মন্সে! বৃত্বী:| এতেন 

স্পা শপ শপ এ জপ সপসপ্ো্প স্পা সপ 

কাম। পাতালের স্তায় তোমাকে পৃবণ করা ছুঃসাধ্য, তুমি আমাকে ছখেযুক্ত 

করিবার ইচ্ছা কব; কিন্তু তুমি পুনবায় আমাতে প্রবেশ কৰিতে সমর্থ হইবে না ॥৩৯ 
ধননাশ হওয়ায় ঈশ্বকেচ্াক্রমে আমি বৈরাগ্য লাভ কবিয়া, পরম নিবৃত্ত 

পাইয়া, এখন আব কোন কামনাবই চিন্তা করি না ॥৪০1 

হাঁয়। পুর্বে আমি নির্ব্বোধ বলিয়া বুঝিতে পাঁবি নাই, অত্যন্ত ক্লেশ সহা 
কবিয়াছি। তাহাব পর ধননাশ হওয়ায় বিড়ুহ্িত হইয়াছি ; কিন্তু এখন সমস্ত 
সম্তাপশৃন্ হইয়। সুখে নিত্রা। যাইতেছি 18১ 

হে কাম! এখন আমি মনের সমস্ত বৃত্তি পরিত্যাগ কবিয়া, তোমাকে পবিত্যাগ 

করিতেছি; সুতরাং আব তুমি আমীর সহিত বাস কবিতে পাঁবিবে না কিংবা 

(৩৯) পাতাল ইব হুপ্বঃ বন্গ। 
স্প্প্পাপাপপস পাপা 



গর্ব্বণি একসপুত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। ১৬৬১ 

ক্ষমিষে ক্ষিপমাণানাং ন হিংসিষ্কে বিহিংসিত। 
 ঘেবযুকতঃ পরিয়ং বন্যাম্যনাদৃত্য প্রিয় ॥৪৩| 

তৃগুঃ সবন্থেন্িয়! নিত্যং যথালবেন বর্তয়ন্। 
ন সকামং করিষ্টামি ত্বামহং শক্রমাত্বনঃ |88| 
নিরবে নির্বাতিং তৃপ্তি শাসতিং সত্যং দমং কষমাম। 
সর্বভূতদয়াং চৈব বিদ্ধি মাং সমুপাগতয 1৪৫ 
তন্মাৎ কামশ্চ লৌভশ্চ তৃষ্ কাপর্থামেৰ চ। 
তযজন্ত মাং প্রতিষঠন্তং সববস্থো হস্মি সাম্ুতম্ [৪৬ 
টি কে কিক কেকা বার 

্ষমিত্য ইতি। অহং নিপমাণানাং নি্তামপি জনানাং সনে, গমিতবে ক্ষমাং কবিষ্যামি। 
ঘৈয়ং ছ্বব্ষিীভূতং বাক্যং কেনচিছুক্তোহপি ৪৩ 

পুনঃ কাম: প্রত্যেবাহ তৃণ্ত ইতি | ব্বহেতিষঃ ব্বস্ববিষয়াগকেকিকঃ॥ বর্তধন্ জীবিকা 
নির্বাইযন্ 1৪৫ 

মির্েদমিতি। নির্বেদং বৈবাগ্যমূ, নির্বৃতি নিবৃতিজ্খমূ। দমমিষ্রি্মনমূ। সমুপাগতং 
বম্যক্প্রাতম্॥৪৫ 

তন্মাদিতি। কাপর ব্যকু্ঠিততবমূ। সত্হঃ সতবগুণন্িতঃ9৬। 
ভারতভাবদীপঃ 

সমাধিমঠান্তে ইত্যুভং ভবতি ; তত্রৈব মর্বকাঁমাভীবাং।৪২। ক্ষিপমাণানাং ধিকৃকরবতাং 
শন্ধাদীন্1৪৩| সকামং লব্ধমনোবখমূ, হে কামেতি শেষ:199| নির্বৃতিং দুখম্, তৃথং পু্ণকামতাম 

কেহ আমাকে নিন্না কবিলে, আমি তাহাকে ক্ষম। কবিব; কেহ আমাব হিংসা 

করিলে, আমি ভাহার হিংস! কবিব না এবং কেহ আমাকে অশ্রিষ বাক্য বলিলে, 
আমি সে অপ্রিয় বাঁক্য অগ্রাহ্য কৰিয়া, তাহাকে প্রিয় বাক্যই বলিব 18৩ 

আমি যথালবৰ বস্তদ্ধাব! জীবিকানির্ববাহ কবিতে থাকিয়া সর্বদা! সন্ষ্ট থাকিব 
এবং আমাৰ ইন্দরিয়গণ ও আপন আপন বিষয়ের দিকে ধাবিত ন! হইয়!, আঁপন আপন 
স্থানেই থাকিবে। হেকাম| তুমিও আমাব শত্রু বলিয়া আব তোমাব আশ! 
গৃবণ কবিব না 88 

কাম! তুমি জানিয়! বাখ যে, বৈবাগ্য, নির্বৃতি, তৃপ্তি, শাস্তি, সত্য, ইন্দ্রি- 
দমন, ক্ষমা এবং সর্ববভূতে দয়া--এ সমস্তই আমি লাভ কবিযাঁছি 08৫1 

অতএব আমি সত্বগুণাধিষ্টিত হইয়। সম্প্রতি বনে যাইতেছি ; সুতবাং রাজসিক 
কাম, লোভ, তৃষ্ণা ও কৃপণতা আমাকে ত্যাগ ককক 9৪৬] 



১৬৬২ মহাভীরতে শীস্তি- 

প্রহায় কামং লোভঞ্চ সুখ প্রাপ্তোহন্মি সাম্প্ুতম্। 
নাগ্ভ লোভবশং প্রপ্ডো ছুঃখং প্রাপ্ট্যাম্যনাত্মবান্ ॥৪৭| 
যদ্যত্যজতি কামানাং তৎ নুখস্তাভিপূর্য্যতে । 

কামস্য বশগে! নিত্যং ছুঃখমেব প্রপগ্ভতে ॥৪৮1 

কামানুবন্ধং নুদতে কিঞ্চিৎ পুরুষে। রজঃ। 
কামক্রোধোন্ভবং দুঃখমহীররতিরেব চ |৪৯॥ 

এষ ব্রহ্গ প্রবিষ্টোহহং শ্রীক্মে শীতমিব হুদ 
শাম্যামি পরিণিবর্বামি সুখং মার্মেতি কেবলম. ৫০1 
ঘচ্চ কামন্খং লোকে ঘচ্চ দিব্যং মৃহৎ নুখমৃ। 
তৃষাক্ষয়নুথস্থৈতে নাহতিঃ যোড়শীং কলাম্ 1৫১ 

ভাঁবতকৌমুদী 
প্রহাষেতি। অগাঁঝুধান্ আল্মভত্বপ্রানবহিতঃ ॥৪৭| 

বদ্দিতি। কাঁমানাং কাম্যানাং মধ্যে বদ্যৎ কাম্যং ঘটপটাদ্রিকং ত্যজতি, ত২ সর্বষেব, 

সুখন্ত সুখকাবণস্ত অভিপূর্ধ্যতে (6৮1 

কাঁমেতি। পুর: কাঁমানন্থবপ্নাতি জনযতীতি তৎ, বং কিঞ্চিৎ বজে| বহপ্ুপম্, ঘুদতে 

পৃবিহবতি, তৎ কাঁমক্রোখোন্তবং ছুঃখম্, অহী অপজ্জা, অবভিরধিবাগস্ঠ হুদূত ইতি সব: ॥ 

এব ইতি। শীম্যামি বাগঘেযাদিত্যাগেন শান্তোইন্মি, পবিনির্বামি তর্জঞানোববাৎ নির্বাণ" 

মুক্তিং প্রাপ্তোহন্মি 1৫০1 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
19৫1 প্রতিষঠন্ত, মোঁক্ষার গৃতৃম্ ৪৬:৪৮ বজঃ প্রবর্তকে। গুণঃ তচ্চ কামেনামুবাতীতি 

কাঁমান্বন্ধং ছুঃখাঁদিকধ, কাঁমাহ্যন্তবন্। অতঃ সর্বানর্থমূলঃ বত্যাজ্যমিত্যর্থ: 187 শীম্যামি কর্ণ 

আমি সম্প্রতি কাম ও লোভ পবিত্যা করিয়া, স্ুখলাভ কবিয়াছি; স্তবাং 

এখন আব আমি আব্মতব ন1 জানি, লোভেব বশীভূত হইয়া ছুঃখ পাইব না18% 

মানুষ কাঁমেব যে যে অংশ ত্যাগ কবে, তাহাই নুখেব উপায়ে যাইয়া পূর্ণ হয়ঃ 
আব সর্বধ্দা কামেব বশীভূত হইয়! ছুঃখই ভোগ করে ৪৮1 

মানুষ কাঁমজনক যে কোন বজোগুণকে দূর কবে, তাহাই কামক্রোধজাত ছুঃখকে 

দূর কবে, তখন নিলঁজ্জরতা ও বৈবাগ্য উপস্থিত হয় ॥৪৯॥ 

মানুষ গ্রীগ্নকালে যেমন শীতল হুদে প্রবেশ কবে, তেমন আমিও এই বরদ্ধে 

প্রবিষ্ট হইয়াছি। এখন আমি শশস্তি, নির্বাণ ও কেব্ল সুখ পাইতেছি 1৫. 
সস পিস সি সি স্টিল পাপ সত 

(৫) এ রন প্রতিঠোহহং বর্ধ। 



পর্বণি একসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৬৬৩ 

আত্মন! সগ্তমং কামং হত্বা শক্রমিবোভমমৃ। 
প্রাপ্যাবধ্যং ব্রহ্মপুরং রাজেব স্তামহং সুখী ॥৫২॥ 

এতাং বুদ্ধিং সমাস্থায় মঙ্কিনির্বেদমাগতঃ | 
সর্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য প্রাপ্য ত্রহ্ম মহৎ নুখম্ ॥৫৩| 
দম্যনাশকৃতে মস্কিরমৃতত্বং কিলাগমৎ। 

অচ্ছিনৎ কামমূলং স তেন প্রাপ মহৎ সুখম্ ॥৫৪| 
ইতি প্রীমহাভারতে শতপাহজ্যাং সংহ্তীয়াং বৈয়াসিক্যাং শীস্তিপর্বণি 

মোক্ষধর্থে মঙ্ষিগীতায়ায্ একসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ |০। প্র 
শি সক জা ক ৬ ৯ উািপছিকত ০ শা পা পাপ পি পি সির 

ভাবতকৌমুদী 
যদ্দিতি। দিব্যং স্ব্গীয়ম। যোডনীং কলাং যোডশভাগৈকভাগদাদৃগ্ম্ 1৫১ 
আত্মনেতি। অহম্, বাঁজেব, উত্তমং প্রবনং শক্রমিব, আত্মন! স্থলদেহেন সহ, মোহ্-ক্রোধ- 

লোঁভ-মদ-মাৎসর্ধ্য।নীতি পঞ্চ কাঁমশ্চ ধষ্ঠ:, তেন চ গ্ুলদেছেন সহাঁসৌ কমঃ সপ্ডমে ভবতি তং হত্বা, 
অবধ্যং নিত্যত্বাৎ সুৃচত্বচ্চ অবিনাস্তম্ ব্রন পবমা্মৈব পুবং তৎ প্রাপ্য সুখী স্তাম্॥৫২| 

এতামিতি। নির্বেদমানুানিম্। হুখমাননাস্ববপম্, "্দতং জ্ঞানমানন্দ" ব্রহ্ধ' ইতি শ্রুতেঃ 
নির্বৃভোহসূদিতি শেষ: ॥৫৩। 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
উপবতিং গচ্ছামি, পবিনিরবামি নির্দ খে! ভবামি। জুখং স্ববপন্থখম্, কেবশং নিিরষয়স্1৫০-৫৯| 
আত্মনা স্থলদেহেন সহ গণনায়াং সপ্তমঃ কাম: | তথাহি__অন্গমষপ্রাণমঘমনোমরবিজ্ঞানমযাশ্চত্বাবঃ 
কোশ।ঃ প্রবৃতিস্বাদ্রজঃপ্রধানাঁঃ। আনন্দময় আববণবপত্বাভিমঃপ্রধানঃ পঞ্চমঃ। ততঃ শুন্ধপত্ব- 

গ্রাধান্তাৎ সবীজসমাধিঃ সাননাখ্যঃ ষ্টঃ| তন্তাপি মৃূলমন্মীতিপ্রতাবমাত্রশবীবো মহততবাখ্যঃ 
সর্বানর্থবীন্রভূতশ্চবম:ঃ কামঃ সপ্তমঃ ৷ তং হত বরদ্মৈব পুবং ব্রদমপুবং প্রবিষ্ট স্তাম্ ১ বতত্তরবধ্যং ? 

জগতে যে কামস্থখ আছে কিংবা র্গে যে মহাস্থুখ বহিযাছে, সেই ছুই নখ 

কামনা ত্যাগ সুখেব যোলভাগেব একভাগেবও তুল্য নহে ॥৫১। 

অতএব আমি বাজাব ন্যায প্রবল শত্রতুল্য সমস্ত অনর্থেব মূল স্থুলদেহেব সহিত 

সপ্তম কামকে বিনাশ কবিযা, অবিনান্য ত্রহ্মবাণ পুবে প্রবিষ্ট হইযা, ন্ুুখী 

হইব? 1৫২ 

আত্বগথানিযুক্ত মন্কি এইবপ বুদ্ধি অবলক্বনপূর্্বক সমস্ত কামনা পবিত্যাগ 
কবিবা, মহামুখস্ববপ পবৰুন্গে প্রবিষ্ট হইধা, পবম নির্বৃতি লাভ কবিয়াছিল ॥৫৩| 

শপ সপ আপস 

৫৯) তেন প্রাপ্য পবাং গতিং' পিনি। 
না বঙ্গ বর্ন, নি অবারসনাপ্থিনাস্থি | 

27 



দ্বিসগ্তত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 

ক 

তী্ম উবাচ। 
অন্রাপুযুদাহরত্তীমমিতিহাঁসং পুরাতনম। 
গীতং বিদেহরাজেন জনকেন প্রশাম্যতা ॥১1 
অনন্তমিব মে বিভং যস্ত মে নান্তি কিঞ্চন। 

মিখিলায়াং প্রদীন্তায়াং ন মে দহাতি কিঞ্চন | 
পিসি অপা্পসি ৯ ৯ সক ৯টি সিসি পিস্পি পি সিসি সি ৯ ৯১৯ ৯৮ ৮৯০৯৪৯০৯, %* স্ পট্টি সিসি চি. ডি ও ৩ 

দম্যেতি। দমাযোর্গোবৎসয়৷ নাশকৃতে নাঁশনিমিতম্, অমৃতত্বং মুক্তিম্। কাম এব মৃলং সর্বানর্থ- 
বীজং তং 1৫ 

ইতি মহাঁমহোঁপাঁধ্যায়-ভাবতাঁচার্য-্রীহবিদীসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টচারধ্যবিবচিতায়াং মহাঁভাবত- 
টাকাঁয়াং ভাবতকৌ মুদীসমাধ্যাাঁং শাস্তিপর্ববণি একসপ্তত্যধিকশততমৌধ্ধ্যায়ঃ 1 

অত্রেতি। প্রশাম্যতা তৃষণাকষয়েণ শান্তিং প্রাগগুবতা 19 
ভাবতভাবদীপঃ 

কুতঃ? প্নান্ত জবস্বৈতজজীরধ্যতে ন বধেনান্ত হস্ত এতৎ সত্যং বরশমপুব”মিতি শ্রুতে: ॥৫২॥ কামান 
প্রথমাধ্যায়োক্রবীত্যা জাগ্রংস্বপ্রসন্প্রজ্ঞাতাবস্থাগতান্ বিষয়ান্ ॥৫৩। কামনুূলমবিগাম্।৫৪| 
ইতি শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্ম্ে নৈলকণ্ীষে ভাঁবতভাবদীপে একসপ্তত্যধিকশততমৌধ্যাবঃ ॥১৭ " 

মহ্কিবছুপবমেতৈবেত্যুক্তদূ, তেনৈব যোগক্ষেমসিদ্ধিং সমৃটাস্তমাহ-__অত্রেত্যাদ্িন! ॥৯ অনন্তং 
দেশত: কাঁলতো! বন্ততশ্চাঁপবিচ্ছিন্নমূ। বিত্রমিব নিগুঢং কোশপঞ্চলক্ষণগুযানথংপ্রত্যকত্বমেবান্ত মে 

২ ০০২১১১১ 
মনি মৌবিস বিনষ্ট হওায় মুক্তি লি কৰিযাছিল। কারণ, সে তাহাতেই 

সমস্ত অনর্থেব মূল কামনা ত্যাগ কবিয়াছিল এবং সেই জন্তাই সে মহীসখ লাভ 
কবিতে পাবিয়াছিল? ॥৫৪॥ 

০ 

ভীম বলিলেন-_-“মনব্বীবা এই বিষয়েও শাস্তিপ্রাপ্ত বিদেহবাজ-জনককথিত 

প্রাচীন বৃত্তান্তেব উল্লেখ কবিয়। থাকেন ॥১॥ 

(২) অনন্ত বত মে বিভ্ম্ ' পি নি। 
স্পেস 



দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোইধ্যায়ঃ। ১৬৬৫ 

অভ্রৈবোদাহরন্তীমং বোধ্যস্য পদলঞ্চয়ম। 
নির্বেদং প্রতিবিত্যস্তং তশ্নিবৌধ যুধিঠির 1 |৩া 
বোধ্যং শান্তমৃষিং রাজ নাহুষঃ পর্য্যপুচ্ছত। 

নির্বেদোচ্ছান্তিমাপননং শাস্প্রজ্ঞানতর্পিতম্॥৪| 
উপদেশং মহীপ্রাজ্ঞ ! শমন্তোপদিশত্ব মে। 
কাং বুদ্ধিং সমনুধ্যায় শান্তশ্চরসি নির্তঃ ॥৫] 

বোধ্য উবাঁচ। 
উপনেশেন বর্তামি নানুশীম্মীহ কঞ্চন। 

লক্ষণং তন্য বক্ষ্যেংহং তৎ স্বয়ং পরিমৃশ্যতাম, ॥৬ 

তাবতকৌমুদী 
অনন্তমিতি। ইবশবেন বাস্তবিকমনন্তত্বং নাস্তীতি স্থচিতম্। মে আত্মভূতন্ত বস্তুতঃ বিঞ্নাপি 

নাণ্ডি অসঙ্গত্াৎ। অতএব মদীয়াদাং মিবিলাযাং নগর্ধযাম্, প্রদীপ্তাং দগ্ধায়ামপি মে কিঞ্চনাণি 
ন দহৃতি, বস্ততে। নিঃসঙস্ত মে তত্র মদীয়স্বাভাবারদিতি ভাব; । ইত্যন্তো বিদেহবাজোক্তি:1২। 

ইতিহাসান্তবমাহ আত্রেতি। বোধাশ্থ তদাখ্যন্ত খবে:, পদসধং পদসমূহম্বরপং লৌকম্, 
নির্বেদং প্রতি আত্মগানিবিষধে বিত্তস্তং তেনৈবাভিহিতম্ ৩ 

বোধ্যমিতি। শীস্তং তৃষ্তাক্ষয়েণ নির্বৃতম্, নাহযো৷ নহ্যপুত্রে! বযাঁতিঃ। শান্ুপ্রজ্ঞানতর্পিতং 

শান্তবিগ্যয়া সত্টম্॥৪| 
উপেতি। শমন্ত শান্তেঃ। সমন্গধায় আশ্রিতা ॥৫॥ 

উপেতি। উপদেশেন পবরৃতোপদেশগ্রহণেনৈব, বর্তামি ভিামি ; কিন্তু ইহ জগতি কঞ্চন 

জনং ন অন্শান্সি শ্বয়ং নোপদিশামি | অতএবাহং তন্ত উপদেশন্ত লক্ষণং চিহসাত্রম্ বক্ষ্ে; 

তব শ্বয়ং তৎ লক্ষণং পবিমৃপ্ততাং নিজবুদ্ধা! বিবিচাতাম্ ॥৬| 

'াস্তবিকপক্ষে যে আমাব কিছুই নাই--ভ্রান্তঘৃষ্টিতে সেই আমারই ধনসম্পদ 
যেন অনস্ত; সুতবাং প্রকৃতপক্ষে এই মিথিলানগবী দগ্ধ হইলেও আসার কিছুই 
দগ্ধ হয় না” ॥২॥ 

যুধিটির! অভিজ্ঞ লৌকেবা এই বিষয়েও নির্বে্ধদবিষয়ে বৌধ্যনামক খাধি- 
প্রোক্ত এই শ্লোকগুলিব উল্লেখ কবি! থাকেন; তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥া 

শাস্তিপ্রাপ্ত ও শাস্তজ্ঞানে প্রসন্নচিত্ত বোধ্যখষিকে একদ। বাজ! বযাতি জিজ্ঞাসা 
করিযাছিলেন--18॥ 

ম্মহাপ্রীজ্ঞ! আপনি কি প্রকীব জ্ঞান অবলম্বন করিযা শাস্তচিত্তে ও মহাস্ুথে 
৮ কবেন। আপনি নেই শাস্তিলাভেব উ উপদেশ আমাকে দিন' ॥৫| 

সি ধলা উন সি সস নত সপ আসা জে বাল 

নহুঃ পর্াপচ্ছত__পি বন্ধী। 

তি 



৯৬৬৬ মহাভারতে শাস্তি 

পিঙ্গলা কুররঃ সর্গঃ সারঙ্গান্থেষণং বনে। 
ইযুকারঃ কুমারী চ ষড়েতে গুরবে৷ মম ॥৭1 

ভীম্ম উবাচ। 
আঁশ! ব্লবতী রাজন্ নৈরাশ্যং পরমং সুখম্। 
আশাং নিরাশাং কৃত্ব তু সুখং স্বপিতি পিঙ্গল! |৮। 

সামিষং কুররং দৃষ্ট। বধ্যমানং নিরামিষৈঃ | 
আঁমিযস্ত পরিত্যাগাৎ কুররঃ স্ুখমেধতে |৯| 

ভারঙ্কীমুদী 
ভল্রক্ষমেবাহ্ পিঙ্গলেতি। পির্গল! নাম বেগ্তাঁ, কুববে! নাঁম পঙ্ষিবিশেষঃ, সর্পে। ভূজন্গ:, বনে 

সারঙ্গাঘেবণং চাতকপক্ষিণোঁধহুসরণং চাতকপক্ষীত্যর্থঃ, ইযুকাবৌ বাঁণনিম্্ীতা, কুমাবীকন্তা। চ এতে 
যটু মম গুবব উপদেশকাঃ ॥৭| 

ইতিমাত্রমেবাতিধাঁয় বিবতে বোধ্যে ভীষণঃ সর্বং ক্রমেণ বিবুণৌতি আশেতি। বব 

স্থখবাঁধিকেতি শেষঃ। অন্ত মোক্ষধর্ম পর্বঃ প্রথমাধ্যাঁৰ এব এতছিববণমুপাখ্যানঞ্চ ড্টব্যম্ 1৮1 

সামিষমিতি। আমিষেণ মাংসেন সহেতি সামিষত্ত চঞ্চুগুটেন চবণধুগলেন বা মাংসগ্রাহিণ- 

মিতার্থঃ কুববং নাম পক্ষিণমূ, নিবামিবৈর্াংসহীনৈবন্তৈ: পক্ষিভিঃ বধ্যমানমাত্যানং দৃষ্ট1 স কুববঃ 
তস্তাঁমিষন্ত পবিত্যাগাৎ সুখং বথ। স্াঁৎ তথ। এধতে বর্ধতে। লোভত্যাগঃ কর্তব্য ইত্যুপদেশ: || 

ভাবতভাবদীপঃ 
মিথিলায়ামিতি। নহধ্যত্তদোধৈবধিষ্ঠানং স্পৃশ্ততে মবীচিনগ্াপি মক্ভৃমেবার্ত্বাপত্তেবিতি ভাব; 

॥২। পদসঞ্চয* শ্লোকং বৈবাগ্যার্থসুপন্তস্তম্ ॥৬-৫॥ তন্তোপদেশত্ত লক্ষণং জ্ঞাপকম্। তত জঞাগ্যম্ 

॥৬। সাবনে! ভরমরনতসতাথেষণমন্গমনমূ। ইব গতৌ। দিবাদিঃ 0৭ যন্াদস্মাগবোধদ্যদপাজ 
_বোধ্য বলিলেন--“আমি পবেব নিকট উপদেশ গ্রহণ কবিষাই চলিতেছি। 

কিন্তু নিজে অন্ত কোন ব্যক্তিকে উপদেশ দান কবি না। অতএব আমি সেই 

এ লক্ষণ মাত্র বলিব; আপনি নিজে তাহাব তাৎপর্ধ্য বিবেচন! করিয়া 
॥৬। 

পিঙ্গলানায়ী বেশ্!, কুরুল পক্ষী পক্ষী) সর্প, চাতকপক্ষী, বাণনির্মাতা 
কন্যা-_-এই ছয়টা জানার চিল ্ ী 

ভীন্ম বলিলেন--রাজা ! আশা স্তুখের প্রবল প্রতিবন্ধক ; কিন্তু নৈবাশ 
পরম নুখেব কাবণ। তাহার দৃষ্টান্ত--পিঙগলানায়ী বেস্ট, প্রিয়তম উপপতির আশা 
ত্যাগ করিয়া সুখে নিদ্রা গিযাছিল ॥৮| 

একট। কুকলপন্ষী একখণ্ড মাংস লইয়া চলিতেছিল, এমন সময়ে মাংসশুন্ঠ 

অন্তান্ত পক্ষীবা আসিয়া সেই মাংসখণ্ড লইবাব জন্ তাহাকে আঘাত কবিতে লাগিল। 

তখন সেই কুকলপক্ষী সেই মাংসখগ্ডকে ফেলিয়া দিয়! নিকপত্রব হইয়াছিল ।৯॥ 



গর্ববণি ছিসপ্তত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ১৬৬৭ 

গৃহারস্তে। হি ছুঃখায় ন সুখায় কদাঁচন। 
সর্পঃ পরকৃতং বেশ প্রবিশ্ঠয সুখমেধতে |১০॥ 

সুখং জীবস্তি মুনযে৷ ভৈক্ষ্যরৃতিং সমাশ্রিতাঁঃ । 
অন্দোহেণৈব ভূতানাং সারঙ্গা ইব পক্ষিণঃ [১১] 
ইযুকাবো! নরঃ কশ্চিদিষাবাসক্রমানদঃ। 
সমীপেনাপি গচ্ছন্তং রাজানং নাববুদ্ধবাঁন্ ॥১২| 
বছুনাং কলহো নিত্যং ঘ্য়োঃ সংকথনং গ্রবমূ। 
একাকী ব্চরিষ্যামি কুমারীশঙ্থকো! যথা ॥১৩| 

ইতি শ্্রীমহাভারতে শতপাঁহ্যাং সংহ্িতায়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্ববণি 
মোক্ষধর্থে বোধ্যগীতায়াং ছিসগুত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ |০॥ % 

সিস্ট সত ৭৯ পি সি সিপিাসি স ৯ ৬ ৯ স্পিসপিসপসপিস্পিসি | পা সানি পাস্মসপিন সি সপ সি াসিসিলয 

গৃহেতি। ছুংখাষ শ্রমাতিরেকাৎ। উল্তার্থে দৃষ্টান্তমাহ সর্প ইতি। বাঁসাষ গৃহ্বস্তো ন কর্তব্য 
ইত্যুপদেশঃ 1১০ 

সথমিতি। সাঁবঙ্গাশ্টাতকাঃ। ভূতানাম্রোহেণ বর্তিতব্যমিতনাপদেশ: 1১১] 
ইঘিতি। ঈষৌ বাঁণে তনি্মাণে। পবমাত্স্ঠেকাগ্রচিতেন ভাব্যমিতযুপদেশ; 1১২ 
বহুনামিতি। দযোবপি জনযোঃ সংকখনং বিবাঁদঃ। অতএবাহ একাঁকীতি। শ্রীমন্তাগ্নবতে 

ইদমুপাখ্যানং দৃশ্ততে। যথা পিত্রার্দিপবতত্ত্রী কাঁচন কন্তা গোপনেনাতিখিং ভোঁজফ়িতুকাম! 
অবঘাতেন তৃগুলান্ নির্াতুমাবেভে ; তদা চ তন্তা হস্তগতাঁঃ শঙ্াঃ পবস্পবসংঘর্ষেণ নিতবাং 

বকবুঃ। তদা| চ লা দ্বযোঁবে হস্তযৌবেকৈকং শঙং বন্্তী অন্যাংস্চ ভংক্ক! শঙখববং নিবাবরামাঁস। 
সাথ প্রবচনেহপি দৃষ্টান্তোধ্র দর্শিতঃ। কলহ্নিবাবণাঁষ একাকিনা| ভবিতবামিত্যুপদেশঃ ॥১৩| 

ইতি মহাঁমহোপাঁধ্যায়-ভাবতীঁচার্্য-শ্রীহবিদীসসিদ্ধন্তবাগীশভট্টাচার্ধ্যবিবচিতায়াং মহীভাঁবত- 
টাকায়াং ভাবতকৌমুদীসমাধ্যাযাঁং শান্তিপর্বণি দিসগ্তত্যধিকশততমৌঁহধ্যার়ঃ ॥০। 

ভাব্তভাবদীপঃ 

ততদাহ ভীন্ঃ -আশেতি। বাঁজন্। হে যুধিটিব11৮--৯] পি্গলাবৎ কুবরবচ্চাশীং গৃহ্ধন- 

অত্যন্ত পবিশ্রম হয বলিয়া গৃহাবস্ত কবা ছুঃখজনক ; কিন্তু কখনও সুখজনক 

নহে। ইহাব দৃষ্টান্ত-_সর্প নিজে গৃহনির্দমাণ না কবিয়া পবনির্মিত গৃহে প্রবেশ 
কবিয়া সুখে কালষাপন কবে ॥১০| 

মুনিবা চাতকপক্ষিগণেব ন্যায় প্রাণিগণেব হিংসা! না কবিয়।, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন 
কবিয়া, স্থখে জীবনযাপন কবেন ॥১১1 

বাণমির্মাণকাবী কোন মানুষ বাণনির্মাংণে আসক্ত চিত্ত থাকিয়া, কোন বাঁজ। যে 
নিকট দিয়া যাইতেছেন, তাহা বুঝিতে পাবে নাই ॥১২॥ 

* অটশ্ত্য বিকশততমৌহধাঁয়ঃ বঙ্গ বর্ধ, হট্সধত্যধিকশততমোহ্ধ্যারঃনি। 



ব্রিসপ্তত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ 

- কক) 

যুধিষ্ঠির উবাঁচ। 
কেন বৃভেন বৃত্তজ্ঞ | বীতুশোকশ্চরেন্মহীমূ। 

কিঞ্ কু্বন্ নরলোকে প্রাপ্পোতি গতিমুতমামূ ॥১ 
ভীন্ম উবাচ। 

অন্রাপ্যুদাহ্রত্তীমমিতিহাসং পুরাতনমূ। 
প্রহ্থাদস্তা চ সংবাদং মুনেরাজগরম্থা চ ॥২। 

শা কে আসি শধি্র স ্প্পবপ  পশরপপপপপ কপ, ০ শীল কালী প্রি পিপিপি 

ভাঁবতকৌমুদী 
কেনেতি। বৃ্তেন ব্যবহাঁবেণ, হে বৃভতজ্ঞ ! ব্যবহাবজ্ঞ! বীতশোকো! ন্রিৎপাতঃ1১ 
অত্রেতি। আজগরশ্য অজগববৃত্তিমাশ্রিতন্ত ॥২| 

ভারতভাবদীপঃ 
রূগামামিষ্ধং ত্যককী। কথং জীবেতেত্যাপিক্ক্যান্তথাসিদ্দিমাহ__গৃহেতি দ্াভ্যাম্ ১০১১ এবমাবস্তা" 
সু়বঙ্জিতেন ব্র্ধণৌকাগ্রাং চিত্ত অম্পাদনীদমিত্যাহ-_ইধিতি ॥১২| এঁকাগ্রামেকাবিতষৈব 

সিধ্তীত্যাহ্_-বহুনামিতি। কাচিৎ কুমাবী পিত্রাদদিপববশ| গৃহাগতাঁনতিদীন্ ্রচ্ছন্। ভোরিতৃ- 
মিচ ভীহীনবহহং গ্রচক্রমে, তন্াঃ গ্রকোট্স্থাঃ শঙখাশচ ক্রুশ; ; সা! পরেষাঁং সুচনা! মা ভৃদদিতি 

শঙ্ঘান্ ভঙ্ক্কা। একৈকমবশ্শোফিতবতীতি শ্রীম্ভাগবতে দৃষ্টান্তোহয়ং ব্যাখ্যাতঃ 1১৩ 
ইতি শ্বান্ডিপর্বণি মোন্সধর্খ্ে নৈলকণ্ঠীয়ে ভাঁরতভাবিদীপে দিসপ্তত্যধিকশততমোহ্ধ্যারঃ ॥১৭২। 

কেনেত্যাক্ষেপে। কেন বৃত্তেন বীতশোঁকো ভূত্বা মহীং চবেৎ? ন তাঁদৃশং বৃত্ন্তীত্যর্থঃ | 

যতঃ সর্পসারলবৃত্যা। গৃহাহারসম্পাদনেংপি গ্রতিপন্ষবাহুল্যং দৃশ্ততে দ্িন্তি হি ভি্ষুকা! ভিন্ুকান্তবং 
বাধ্যািতস্থানাগতমত একাকিতৈকাগ্রযয়োশ্চাসম্ভবঃ, অন্নচিন্তব| ধনাশাঁবিযোগন্তাঁপি দুফবত্থাদিতি 
ভাব:। অতঃ কিং তাদৃশমুপারান্তবং হিংসাশূন্তমৃতমগতিপ্রদমন্তীতি প্রশশীর্ঘ ॥১ উত্তবমাহ-_ 

বহলোক একত্র থাকিলে সর্বদাই কলহ হয়, আবাব ছুইজন একত্র থাকিলেও 
বিবাদ হইয়! থাকে; সতবাং আমি কৃমারীহস্তস্থিত শঙ্খেব ন্যায় একাকী বিচবণ 
করিব ॥১৩| 

যুধিটির বলিলেন-_-'ব্যবহাবজ্ঞ পিতামহ! মানুষ কোন্ প্রকার ব্যবহারদ্বাবা 

নিকপদ্রব হইয়া! ভূতলে বিচবণ কবিবে? এবং কি কার্ধ্য করিয়াই বা পরলোকে 
উত্তম গতিলাভ করিবে? ?॥১1 



গর্ববণি ব্রিসগুত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ১৬৬৪ 

চরন্তং ব্রাহ্মণ, কঞ্চিৎ কল্যচিভমনাময়মূ। 
পপ্রচ্ছ রাজা প্রহ্থাদো৷ বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিসম্মতম্ ॥৩| 

্রত্াদ উবাচ। 
বস্থঃ গুদ্ধো মৃহ্্দান্তো নিধ্বিধিৎসোইনসুয়কঃ | 

জুবাক্ প্রগল্ভো মেধাবী প্রাজ্ঞশ্চরমি বালবৎ |8| 
নৈৰ প্রার্থয়সে লাভং নালাভেনুশোঁচসি। 

নিতযতণত ই ব্হ্মন্! ন কিঞিদিব মন্যসে |৫| 

ভাবতকৌমুদী 
চবস্তমিতি। কল্যং সর্বকার্ধ্যেযু দক্ষং চিতং ষস্ত তদ্। “্কল্যং প্রভাতে মধুনি সঙ্জে দক্ষে 

নিবামগ্জে* ইতি হেমচন্ত্র। অনাময়ং লুস্থম্॥৩। 

বঙথ ইতি। স্স্থো! বিষযাকর্ষণাভাবাৎ সুস্থচিতত, শুদ্ধো৷ বাগথ্যোগ্ঘভাবাৎ নিশ্চিত, মৃদু 
কোঁমলঃ, দান্তো জিতেন্জরিয়ং, নিরধিধিৎসঃ ক্রিয়াকবণেচ্ছাহীন:, অনহ্যকঃ পবদৌধাবিফাবব হিতঃ, 
ম্ববাক্ মধুবভাষী, প্রগল্ভশ্চতুবঃ, মেধাবী স্ৃতিশক্তিমান্, গ্রাজ্ঞো। বিঘানপি চ ত্বং বাঁলবৎ শিশুবিব 
চবসি। ইদমতীবাশ্চর্যমিতি ভাবঃ 08 

নেতি। কিছিদপি বন্ধ ইইছেনা নিষ্ছেন বা ন ম্সে || 
ভাবতভাবদীপঃ 

অত্রেতি। আজগবস্তাজগববৃত্যা। জীবতঃ ॥২॥ কল্পচিভং দৃঢচিত্রমূ। অনাময়ং বাগঘেষানম্নবিদ্ধমূ 
॥৩। স্বম্থো৷ বিষয়েরনাকৃষ্ট:। শুষে দর্তাদিহীন: | মৃদ্র্যাবান্। দান্তো। জিতের: | ির্বি- 
ধিংসে! নিরারস্তঃ। অনহয়কঃ সর্ববত্রাদৌযদর্শী । সুবাক্ সত্যবাঁক্। প্রগল্ভঃ প্রতিভানবান্। 
মেধাবী উহাপোহকুশলঃ ৷ প্রীজ্ঞ: ভাততত্্ঃ 001 মন্তসে ইস্তবেনানিষ্টত্বেন বা। অবমন্তসে ইতি 

ভীম্ম বলিলেন---“অভিজ্ঞ লোকেবা! এই বিষষেও প্রহ্াদ ও সর্পবৃত্তিযুক্ত কোনিও 

মুনির সংবাদরপ প্রাচীন বৃত্তান্তের উল্লেখ কবিয়া থাকেন ॥২। 
কোন সময়ে নিপুণচিত ও নিকপদ্রব কোনও ব্রাহ্মণ বিচবণ কবিতে লাগিলে, 

বুদ্ধিমান্ বাজ প্রহাদ আপন বুদ্ধিসম্মত বিষষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবিযাছিলেন॥৩। 
প্রহাদ বলিলেন--.ব্রাক্মণ ! আপনি সুস্থ, শুদ্ধচিন্ত, কোমলম্বভাব, জিতেক্দ্ি, 

সর্ববাবস্তশৃন্ত, অনুয়াবিহীন। মধুরভাষী, চতুব, মেধাবী বিদ্বান হইয়াও বালকের 

যায় বিচরণ কবেন, ইহা! আশ্চর্য্য বটে ॥81 

আপনি লাভেব প্রার্থনা কৰেন না, অলাভেও অনুতপ্ত নহেন, সর্ব্বদাইি সন্তষ্টেব 

তায থাকেন য় থাকেন এবং কোন কৌন বন্তকেই ইষ্ট ৰা অনিষ্ট বলিয় মনে কবেন ন[ ॥৫1 
৮০০০ শালা শর পপি এ পিপিপি পর শর শত 

জপ পাপা ৯ 



১৬৭০ মহাভারতে শীস্তি- 

জ্রেতিসা হ্রিয়মাণান্ প্রজান্তু বিমন! ইব্। 
ধর্মকামার্থকার্য্যেু কুটন্থ ইব লক্ষ্যসে 1৬1 
নাঁনুতিষ্ঠসি ধর্ধার্থে ন কাঁমে চাপি বর্তসে। 
ইন্জিয়ার্থাননাদৃত্য মুক্তশ্চরসি সাক্ষিবৎ 1৭ 
কা নু প্রজ্ঞা শ্রস্তং বা কিং বৃততি্ববা কা হু তে মুনে!| 
কষিপ্রমাচক্ষ। মে ব্রন্মন্! শ্রেয়ে! যদিহ মন্যসে || 

ভীন্ম উবাচ। 
অনুযুক্তঃ স মেধাবী লোবধর্মবিধানবিৎ। 
উবাচ ্লক্ষয়। বাঁচা গ্রহ্দমনপার্থয়৷ || 

ভাবতকৌমুদী 
আঁতসেতি। প্রজান্থ জনেষুঃ শোতসা! কাঁমাদিপ্রবাঁহেণ হ্রিষমাণান্গ সতীঘপি ত্বং বিমন! 

ইব অনারষ্টচিত ইব লক্ষ্যসে। কুটম্থ উদাসীনঃ ॥৬। 
নেতি। ইন্দরি়ার্থান্ বপবসাদীন্, মুক্তঃ সর্ধন্নেহবন্ধাৎ স্থলিতঃ, সা্সিবৎ উদদীদীনবং 1 

কেতি। ক! কীদৃণী প্রজ্ঞা ভানম্, শ্রুতং শাস্্ীধ্যয়ণম্। বদ্যদি 1৮1 

অদ্থিতি। অনুধুক্তঃ প্রহাঁদেন পৃষ্টঃ। শ্রক্ষষা কোমলবা, অনপার্থযা অবার্থরা |» 

ভাঁব্তভাবদীপঃ 

পাঠে বীতরর্পোহসীত্যর্':1৫। আঁতসা৷ কামারদিবেগেন বিমনাঃ নির্শনন্কঃ। স্থাগুবিব কূটহো 
নিরব্যাপাবঃ ৷ অবিমনা ইতি পাঠে তুব্যাকুলচিত্ত; ॥৬। কেটস্্যমেধাহ-নোতি। ইন্্রিধার্থান্ 
গন্ধবসাদীননাতৃত্য চবসি ক্ষন্নিরবাহমাত্ার্থী অশ্লাসি সাক্ষিবৎ মুক্তঃ কর্তৃতাঁদিনা || প্রজ্ঞা তব" 
দরশনম্, শ্রতং তর,লভূতঃ শাস্মূ, বৃতিসতর্থান্ঠানস্। শ্রেষো! মমেতি শেষ: 1৮1 অনুযুক্ত পৃঃ 
লোকন্ত ধর্ম জন্মজবাদিস্তন্ত বিধানং কাবণমবিদ্যাকাঁমকন্মীদ্দি তদভিজ্ঞঃ লোকধর্মাবিধানবিৎ [৭ 

ব্রাহ্মণ! কামক্রোধাদিপ্রবাহ মনুষ্যগণকে আকর্ষণ কবিতে থাঁকিলেও আপনাকে 

যেন তাহাতে অনাকুষ্টচিত্ত বলিয়াই লক্ষ্য করিতেছি; আঁর আপনি ধর্ম, অর্থও 
কামের ব্যাপাঁবে বেন উদাসীন বহিয়াছেন বলিয়াই মনে কবিতেছি ॥৬1 

আপনি ধর্দকার্য্েব অনুষ্ঠান কবে না, অর্থোপার্জনেব চেষ্টা ত্যাগ কবিয়াছেন 
এবং কামব্যাপাবেও প্রবৃত্ত নেন; আব আঁপনি রূপ ও বসপ্রস্ৃতি ইন্দ্ি 
বিষয়গুলিকে অগ্রাহ্য কবিয়া, বিষয়বিমুক্ত থাকিয়া, উদাসীনের ন্যায় বিচব্ণ কবিতে- 
ছেন ॥৭॥ 

মুনি ! আপনার জ্ঞান কি প্রকার, অধ্যয়নই ব। কীদৃশ, বৃত্তিই বা কি! ত্রান্ষণ ! 
আপনি যদি ভাল মনে কবেন, তবে এই সমস্ত বিষয় সত্বর আমাব নিকট বলুন' ॥৮1 



পন্বণি ত্রিসগ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৬৭১ 

পশ্য প্রহাদ! ভূতানাযুৎপতিমনিমিততঃ| 
হ্রাঁসং বৃদ্ধিং বিনাশঞ্চ ন প্রহ্থষ্যে ন চ ব্যথে ॥১০| 
্বভাবাদেব সবৃশ্টা বর্তমানাঃ প্রবৃতয়ঃ। 
স্বভীবনিরতাঃ সর্ব্বাঃ পরিতুদ্ে ন কেনচিৎ ॥১১| 

ভাবতকৌমুদী 

গগ্ভেতি। ভূতানাং ক্ষিত্যাদীনাম্, অনিমি্ততঃ কাবণশৃন্ট।ৎ পবব্রন্ধণঃ "্যতো বা ইমানি 
ভৃতানি জারস্তে' ইত্যাদি শ্রুতেঃ |১০॥ 

পববদ্ধণে! ভূতানামুৎপত্তিমক্তা! স্থিতিমপি তত্রৈবাহ স্বতাঁবাঁদিতি। ভূতানাং প্রবৃত়ঃ 

প্রকর্ষেণ স্থিত: ম্বতাবাদেব পবরর্গস্বরপাদেব, বর্তমাঁনাঃ সর্বৈঃ সংদৃশ্তাঃ সমালোচাঃ। অতএব 

সর্বা: গ্রলাঃ স্বভাব এব নিবতীঃ স্থিতা। ইতি সংগণ্ঠন্নহং কেনচিদগি উ্তমশাভাদিনা ন পবিতুষে 
ব্র্বশাভস্বৈবেষ্টত্বার্দিতি ভাবঃ1১১। 

ভারতভাঁবদীপঃ 

ভূতাঁনামুৎপন্তাদ্িকমনিমিত্ততঃ কাবণহীনাদেকা দদ্ধিতীয়াদিতি পশ্ত আলোচিয় শ্রুতিযুক্তিভ্যাম্। 
শ্রতিস্তীবৎ--”সদেব সৌম্যেদমগ্র আঁসীদেকমেবাদিতীয়ং তদৈক্ষত বহন্তাং গ্রজারেধ" ইতি। 
স্জাতীযবিজাতীয়ষগতভেদশূন্ঠাদেকবসাধস্তনে! জগহৎপত্ভিমাহ? যুক্তিবপি শৃল্টাজ্জগছৎপত্যাযোগাৎ 
অচেতনানাঞ্চ প্রধানপবমাথাদীনামধি্াতীবমন্তবেণ সঙ্ঘাতকর্তৃত্বাযোগাৎ বিকবণস্তেশ্ববন্তাধি- 
াতৃতাযোগাৎ সংসাবন্ত স্বাভাবিকতবে মুজ্যযোগাৎ স্বপ্রমাযেন্্রজালবদবিষ্থাকল্পিততমবন্ং বাচাম্। 
অবিদ্ধানাশস্ত চ- সর্ববতত্্রসিদ্ধতবাদবিষ্ঠা মিথ! ; 'অনাদিভাবত্থে সত্যনিত্যত্বাদ্যাতিবেকেণা- 

কাশবদিত্যবিষ্তা মি্যাত্বসিদ্ধেবেকাদিতীয়াদেব জগদুৎপত্ভিং সাঁধয়তি। ততণ্চ “বন্ানতননস্তি 

কন্মায, বিভেমি" ইতি শ্রুতেবাত্মজ্তন্ত মম দ্বিতীয়াভাবানন হর্যব্যথে ভবতঃ॥১০। একমেকাদ্িতীয়াঁদ্- 
বস্তন উৎপত্তিমুদ্কা! তথৈব স্থিতিলযাবপ্যাহ--ম্বেতি। ম্বভাবাঁং শবস্ত ভাব; শ্বভাবঃ শ্বরীপসত্তা, 
তত এব বর্তমানাঃ প্রবৃন্য়োৎপি সংঘৃষ্তাঃ সম্যগন্রট্যাঃ ব্বভাবে এব নিবতাঃ সর্বাঃ গ্রজা- 
স্াঁসামেতাসাং ব্বভাবাদন্তৎ পবাগণং নাস্তীত্যর্ঘ: | তক্সাদেবং জানন্ কেনচিদ্বদ্মলোকৈস্বঘ্য- 

পপি সপ 

তীগ্গ বলিলেন--“প্রহাদ এইবপ প্রশ্ন কৰিলে, লোবধর্শজ্ঞ ও শাস্্রবিধানবিৎ 

সেই মেধাবী ত্রাঙ্মণ কোমল ও নিৰিষটরথশৃন্ত বাক্যদাবা প্রহাদকে বলিতে 
লাগিলেন--॥৯॥ 

প্রহাদ! পৃথিবীপ্রভৃতি ভূতসকল পবক্রন্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; সুৃতবাং 

এগুলিব হীস, বৃদ্ধি ও বিনাশ আছে-_ইহা তুমি পর্যযালোচন। কর, আমি কিন্ত এই 
পর্যযালোচন! কবিযাঁও সন্তুষ্ট বা ব্যথিত হই না ॥১০1 
সপ পপ 

(১১) *" পবিতুস্তেক্ কেনচিৎ_বদ,. গ্রতিপাগ্ঘ ন কেনচিং_নি ! 
পি 



১৬৭২ মহাভারতে শান্ি- 

পশ্য প্রহ্রাদ ! সংযোগান্ বিপ্রয়োগপরায়ণান্। 
সঞ্যয়াংশ্চ বিনাশান্তান্ন কচিছ্বিদধে মন ॥১২| 

অন্তবস্তি চ ভূতানি গ্ণযুক্তানি পশ্যতঃ ৷ 
উৎপত্তিনিধনজ্ঞম্ত কিং কার্ধ্যমবশিত্ঠাতে |১৩॥ 
জলজানামপি হান্তং পর্য্যায়েণোপলক্ষয়ে। 
মহতামপি কায়ানাং ৃক্ষাণাঞ্চ মহোদধে ॥১৪| 

শা জি জি অপা্পসপসিসি সপ সপসিসপািপ ৯ সি পাস্টিল ৬ পি পি সি আপি 

অথ কথং ন পবিতুম্যসীত্যাহ পণ্েতি। বিপ্রয্নোগপরারগান্ বিচ্ছেদান্তান। সান 
ধনাদীনাং সংগ্রহান্। অতএব ₹চিৎ পুত্রকরত্রারদদিসণযোগাদৌ মনে ন বিদধে নাহমর্পয়ামি।১২ 

পবিতোধাঁভাবে হেত্বন্তবমাহ অন্তেতি। গুণযুক্তানি গন্ধাদিবিশিষ্টানি ত্বরপর্থানীত্ঘ 
ভূতানি ক্ষিত্যাদীনি চ অন্তবস্তি বিনম্ববাণি পঞ্ততঃ সমালোচয়তঃ, অতএব উৎপতিনিধনজন্ত 
জনন্ত পবিতোধাদিকং কিং কাঁধ্যমবশিত্যাতে কিমপি নেত্যর্থঃ | বিনশ্ববেণ পবিতোঁষে পবিতোধন্তাপি 
বিনশ্ববত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥১৩॥ 

উৎপন্ানাং সর্ধেষামেব ভাবানাং নাশ পন্ঠামীত্যাহ জনেতি। পর্যায়েণ নিয়মেন, কাঁয়ানাং 
তিমিমত্তাদিশবীবাণাম্, হুক্মাণীং কীটাদীনাঁম্ ॥১৪। 

ভারতভাবদীপঃ 

লাঁভেনাগি ন তুম্বেজ্ছমেবৈতদ্দ্তমিতি বিজানীয়াদিত্যর্থ; ॥১১। এবং তত সবাসথামুপপান্ 
বাহদৃষ্যাপি লোকন্তানিত্যত্বাতদুপপাঁদয়তি__পশ্তেতি। তন্মাদহং মনো ন কচিঘিষয়ে বিদধে 
ধাবয়ামি তঘিনাশে শোকোঁৎপতিং জানন্, যা অশ্রোতয়োবাবন্তপজ্ঘবাতবাঁদয়োবপি জগরনিত্যত্ব- 
মন্তীতি স্বাস্্যমেবোচিতমিত্যাহ-_পশ্তেতি |১২| -*এবমাদীন্তশ্রোতানি মতানি দৃযয়তি-ন্ত- 

বস্তীতি। ভূতানি পবমতে নিত্যসিদ্ধানি পবমাধুপ্ধানাদীতি পক্ষনির্দেশ:। অবাযুজাদিশবীবাণি 

ৃষ্ান্তো বা! অন্তবন্বং সাধ্য গুণযুক্ত্বং হেতুঃ। যৎ্সংহতং ঘটাদি তদনিতাং পবমাথাদয়চ গুণ 

গুণিভাবেন প্রধানঞণ গুণত্রয়াজ্ত্বেন সংহত] ইতি ঞ্রমনিত্যাঃ। তন্মাৎ পূর্বেক্রমুৎপভিনিধনহেতু- 
ভূতং বন্ত দ্মানতঃ কিং কাধ্যং কর্তব্যমবশিল্কাতে ন কিমগীত্যর্থ: | তথা চ শ্রুতিঃ-“এতদবদ 

সমস্ত ভৃতেব স্থিতিও পবত্রন্মেব প্রভাবেই হইয়া থাকে এবং সমস্ত প্রজাই 

পরব্রহ্মের উপবে রহিয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে--আঁমি এইবপ মনে কবিয়াই 

পার্থিব কোন বস্তু লাভেই সন্তুষ্ট হই না ॥১১॥ 

গ্রহাদ! পধ্যালোচন। কবিয়া দেখ, সংযোগেব পৰিণামে বিচ্ছেদ এবং সঞ্চয়ের 

পবিণামে অপচয় ; আমি কিন্ত এইবপ পর্যালোচনা! কবিয়াই কোন পদার্থে মনো- 
নিবেশ কবি না ॥১২। 

খিনি গুণবান্ সমস্ত ভূতকেই বিনশ্বব দেখেন এবং সমস্ত গ্রজীবই উৎপত্তি ও 
বিনাশ আছে জানেন, তাহার এখানে কি কার্য অবশিষ্ট থাকিতে পাবে ॥১৩। 



ণর্বণি ত্রিসপ্তত্যধিকশততমৌহধ্যায়ট। ১৬৭৩ 

জঙ্গমস্থাবরাণাঞ্চ ভূতানামনুরাধিপ || 
পার্ধিবানামপি ব্যক্তং মৃত্যুং পণ্যামি সর্বশঃ ॥১৫| 
অন্তরীক্ষচরাণাঞ্চ দানবৌভম ৷ পক্ষিণামৃ। 
উদ্ভিষ্ঠতে যথাকালং মৃত্যু্বলবতামপি ॥১৬| 
দিবি সঞ্চরমাণাঁনি হুত্বানি চ মহাস্তি চ। 
জ্যোতীংযুপি বথাকালং পতমানানি লক্ষয়ে ॥১৭॥ 
ইতি ভূতানি সংপশ্ঠনননুষক্তানি মৃত্যুন! । 
সর্বং সামান্যতো বিদ্বান কৃতকৃত্যঃ সুথং স্বপে ॥১৮] 

ভাবতকৌমুদী 
জন্গমেতি। জঙ্গমীনি মন্ুঘ্াদীনি, স্থাববাণি পর্বতাদীনি ॥১৫। 

অন্তেতি। উত্ভিঠতে আঁবিত্রবতি 1১৬॥ 

দিবীতি। দিবি আকাশে, হুখীনি ক্ুদ্রাণি জ্যোতী*যি নক্ষত্রীণি ॥১৭ 

ইতীতি। অহ্যক্তানি সংবন্ধানি। অতএব সর্বামেব ভূতং সীমান্ততঃ জরানিভাবেন বিনশ্বব- 
তথা» বিদ্বান্ জানন্নহমূ। স্বপে স্বপিমি ॥১৮ 

ভাবতভাবদীপঃ 
বৈ তথিঘাংসঃ পূর্বের মহাশাশা মহাশ্রোরিযা অগিহোত্রং ন ভূহবাঁক্রিব” ইতি 1৯৩ পামবনৃষ্টপি 

জগতো। বিনাশিত্বমাহ-_-জলজানামিত্যাদিপঞ্চভিঃ ॥১৪| পার্থিবানাং পৃথিবীন্থানাম্॥১৫--১৭ 

সর্বসামান্তগ; যথা ঘটত্বাদিসামান্তং পটাদিতো? ব্যাবৃত্ং পৃথিবীতসামান্তন্ত ভবসমং তছপাদানত্বাৎ 

এবং সর্বস্ত সৎসদিতি সদুভেদেন প্রভীষমান্তোপাদানং সভীসামান্ং সর্দসাঁমান্তং ন তু 
তার্কিকাভিমতমূ। তস্ত সভীসমবায়াদিভ্যো ব্যাবৃততত্বেন সর্ববসামান্তত্বাভাবাৎ। তচ্চ শুদধং ত্র, 

মহাসমুদ্রেব জলে উৎপন্ন অতি বিশাল তিসিমংস্প্রভৃতি এবং অতি লু কীট 

প্রভৃতিবও নিয়তই বিনাশ দেখিতেছি ॥১৪। 
অস্ত্বাধিপতি গ্রহ্াদ! পৃথিবীস্থিত স্থাবব ও জঙ্গম সমস্ত ভূতেরই স্পষ্ট মৃত্যু 

দেখিতেছি 1১৫॥ 

দানবশ্রেষ্ঠ! আকাশচাবী বলবান্ পক্গিগণেবও যথাকালে মৃত্যু উপস্থিত 

ইয় 0১৬ 

আঁকাশচাবী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নক্ষত্রগণকেও যথাসমে পতিত হইতে দেখি ॥১৭ 

এইভাবে সমস্ত ভূতকেই বিনশ্বব দেখিযা, সমস্ত পদীর্ঘকেই এইবপ জানিয়া, 

কৃতকার্য হইয়া, আমি সুখে নিদ্রা যাই ॥১৮। 

(৯) : সর্বসামান্গে বিদ্বান বঙ্গ। 

২১৩ 

স্পা 



১৬৭৪ মহাভারতে শী 

সুমহান্তমপি গ্রাসং গ্রসেল্লঘং যদৃচ্ছয়া। 
শয়ে পুনরভুগ্জানো দিবসানি বছুন্যপি |১৯॥ 
আশয়ন্তযপি মামন্নং পুনর্বহগ্তণং বছ। 
পুনরলং পুনস্তোকং পুনর্নেবোপপপ্তে |২৭| 
কণান্ কদাচিৎ খাদামি পিণ্যাকমপি চ গ্রসে। 
ভক্ষয়ে শালিমাংসানি ভক্ষ্যাংশ্চোচ্চাবচান্ পুনঃ ॥২১| 
শয়ে কদাচিৎ পর্য্যস্কে ভূমাঁবপি পুনঃ শয়ে। 
প্রাসাদে চাপি মে শধ্যা কদাচিছুপপদ্যতে ॥২২॥ 

পপি পাপন পপ পপ পপ পপ পপ শব 

ভাবতকৌমুদী 
শ্থিতি। গ্রাসং গ্রসনীষমজদিকম্। যদৃচ্ছয়। ঈখবেচ্ছযা ॥১৯| 
আশয়ন্তীতি। গৃহস্থ মীম্, বহুগ্ুণম. অতীবোৎরষ্টন, অন্নং পুনর্বহু আঁশয়ন্তি ভোগাস্তি। 

পুনবন্গম্ আশ্যস্তি পুনঃ তোকং ততোহপ্যল্সস্ আশ্বস্তি, পুনর্নৈবোপপন্ধতে নৈৰ জাল 
শস্তবতি ॥২০| 

কণানিতি | কণান্ তওুলক্ষুদ্রাংশান্। পিপ্যাকং তিলকন্বমূ, "্ভিলকক্ষে চ পিণাকি*" 
ইত্যমবঃ। শাঁলিমাংসানি মাংসধুক্তশনান্নানি, উচ্চাবচান্ নানাবিধান্।২১॥ 

শর ইতি। পর্যাক্কে খটাযাম্। উপপন্তত সন্তবতি ॥২২। 

ভারতভাবদীপঃ 
তাগতঃ সর্বসামান্তগঃ | সর্বং সামীন্ধতো বিদ্বানিত্যপপাঠঃ 1১৮। আজগবীং বৃিং প্রগঞ্চয়তি- 
নুমহান্তমিত্যাদিল]। স্মহান্তং বসাধিক্যাৎ ॥১৯] আশরন্তি, ভোভবন্তি অল্প; বসান্লত্বাৎ 7২৭ 
স্পা শিিশীশী শোপিস সিসি 

কখনও ঈশ্ববেচ্ছায় প্রাপ্ত গ্রচুব খাগ্ভও খাই, আবার বহুদিন পর্যন্ত না খহযাও 
শয়ন করিয়া থাকি ॥১৯। 

আবাব গৃহস্থেরা আমাকে কখনও অতি উৎকৃষ্ট গ্রচুব অন ভোজন করা, আবাৰ 
কখনও অল্প, আবার কখনও তাহা হইতেও অল্প ভোজন কবাইয়া থাকে; আঁবাব 
কোন সময়ে একেবারেই খান মিলে না ॥২০॥ 

আমি কখনও তত্ডুলকণা কখনও তিলেব খলি, কখনও ম'ংসযুক্ত শাঁলিতগুলেব 
অঞ্ আবাঁব কোন সময়ে নানাগ্রকাব ভঙ্ষযদ্রব্য ভক্ষণ কবিয়া থাকি 7২১। 

আমি কোন সময়ে পর্স্কে শয়ন কবি আবাব কোন সময়ে ভূতলেও শয়ন 
করিয়া থাকি এবং কোন সময়ে অট্র.লিকাতেও আমার শয্যা সম্ভবপব হইয়া 
থাকে ॥২২। 



র্বণি ত্রিসগ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৬৭৫ 

ধারয়ামি চ চীরাণি শাণক্ষৌমাঁজিনানি চ। 
মহার্থাণি চ বাসাংসি ধারয়াম্যহমেকদা ॥২৩| 
ন সম্নিপতিতং ধন্্যমুপভোগং যদৃচ্ছয়৷। 
প্রত্যাচক্ষে ন চাপ্যেনমনুরুধ্যে সুকুল্লভম্ ॥২৪| 

অচলমনিধনং শিবং বিশোকং শুচিমতুলং বিদ্ুষাং মতে প্রবিমৃ। 
অনভিমতমলেবিতং বিমুটেত্রতমিদমাজগরং শুচিশ্চরামি ॥২৫] 
অচলিতমতিরছ্যুতঃ স্বধর্থাৎ পরিমিতসংসরণঃ পরাবরজ্ঞঃ। 
বিগতভয়কষায়লোভমোহে! ব্রতমিদমাজগরং শুচিশ্চরামি |২৬॥ 

ভাবতকৌমুদী 
ধাবয়ামীতি। চীবাণি কে গীনান্, শাণানি শণসত্রনিশ্শিতীনি ক্ষৌমাণি কুমাবর্ণানি, অজিনাঁনি 

চর্মকৃতাঁনি, মহার্হাণি মহীমৃন্যানি ॥২৩| 
নেতি। সন্গিপতিতমুপস্থিতনূঃ ধন্য ধন্মাদনপেতম। অনুকধ্যে প্রার্থামি ॥২৪| 
অচলমিতি। অচলমবিবৃতম্, অনিধনমক্ষষমূ, শিং যঙগলজনকম্, শুচিং পবিত্রমূ। ব্রতশব্স্ত 

রীবত্বেখপি তথবিশেষণস্তাস্ত পুংত্মার্যমূ। প্রবিষ্টং বিষয়ীভূতম। আজগবম্ অজগবঃ সর্পর্ত তম্। 
ইভঃপ্রতৃত্যধ্যাধসমান্তিং যাবং পুপিভাগ্রা বৃত্তম্ _-"অধুজি নযুগবেফতে। যকাঁবো যুজি চ নজৌ 
জবগাশ্চ পুম্পিতীগ্রা” ইতি লক্ষণাৎ ॥২৫ 

অচলিতেহি। অচলিতমতিঃ এতদাচবণে স্থিবচিত, স্বধন্মাৎ, অচ্যুতঃ অত্র, পবিনিতং 
সংস্বণং সংসাবক্রিয। গ্নানাহীবার্দিবপা যন্ত সঃ, পৰং ব্রদ্ম অববঞ্চ মাঁয়িকং জগৎ জানামীতি স:। 

বিগত] মৈত্যাদিভাবনযা! তিবোহিতা! ভষা! বষাযাঁঃ বাঁগদ্েষাঁদযঃ লোভমোহো চ তে যন্ত স:॥২৬| 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

কণমতিহুক্্ ধান্ঠাংশম্। পিণ।ঁকং তিলখলিম্॥২১- ২২॥ ক্ষৌমাণি ক্ষমা! অতসী তংসুত্রমযাঁনি 

॥২৩| ধর্মযং ধন্মীদূনপেতং যথেষ্টাচবণে তন্ববিদামপি শ্বশৃকবাঁদিতুল্য তাপত্েঃ |২৪| অচলং দৃচম্ঃ 

অনিধনং মৃত্যুবিবোধি, শুচিম্ আর্ষো! বিভক্ঞানুক। বিছ্যাং মতে বরহষণি রবিষ্টং ততগ্রাপক- 

মিতর্থঃ। অনভিমততাদেবাসেবিতং মুটৈঃ আজগ্বমজগবো, হ্যত্রেনৈব জীবতি তগডেদম্।২৫। 

আমি কোন সময়ে কৌলসীন, কখনও শপুত্রনিশ্মিত ন্ত, কখনও মহামূল্য পর্বত, 
আবাব কোন সময়ে চর্্মনিম্মিত বন্ত্রও ধাবণ কবিয়! থাকি ॥২৩॥ 

ধর্মসঙ্গত কোনও ভোগ্য বন্ত ঈশ্ববেচ্থাক্রমে উপস্থিত হইলে, আমি তাহা 

প্রত্যাখ্যান কবি না; আবাব অতি ছল ভোগগ্যবস্তুবও প্রার্থন। কবি ন|॥২৪| 

অবিকৃত, অক্ষয়, মঞ্জলজনক, শৌকনাশক, পবিত্র, তুলনাশূন্ত ও জ্ঞানিগণের 

অভিমত এবং মুঢগণেব অনভিমত ও অসেবিত এই অজগবব্রত আমি পবিত্র 

ইইয1 আচবণ কবিতেছি ॥২৫1 



১৬৭৬ মহাভারতে শীন্তি_ 

অনিয়তফলতন্ম্যভৌজ্যপেয়ং বিধিপরিণামবিভক্তদেশকালম্। 
হৃদয়ন্ুখমসেবিতং কদর্ষ্যব্র্তমিবমাজগরং শুচিশ্চরামি |২৭1 
ইদমিদমিতি তৃষ্তয়াভিভূতং জনমনবাপ্তধনং বিষীদমানমৃ। 
নিপুণমনুনিশীম্য তত্বুদ্ধয। ব্রত মিদমাঁজগরং শুচিশ্চরামি ॥২৮। 

বহুব্ধিমনুদৃশ্টয চার্হেতোঁং কৃপণমিহার্ধ্যমনার্্যমাশিয়ন্তমূ । 

উপশমরুচিরাত্বান্ প্রশান্তো ব্রতমিদমানগরং শুচিশ্চরামি ॥২৯| 

ব্রতং বিশিন্টি অনিরতেতি। অনিরতমনির্দিষং ফশং স্বাস্থ্যমদ্থাস্থ্যং বা বেষাঁং তানি 

তাদৃশানি ভক্ষ্যাণি চর্ববাণিত ভোজ্যানি খাদ্ানি পেরানি চ যশ্মিন তং, বিধিপবিণামেন 

শান্ববিধানাববোধেন বিভক্তৌ৷ বিভাগেন নির্দিষ্ট দেশকালৌ বস্ত ত। হৃদয়ন্ত সুখং সখজনকম্ 

কদর্্যৈনিরৃষ্টেনৈঃ অস্বিতমল[চবিতম্ ॥২৭| 
নানাকার্ধযাকুললোকদুর্শশাদর্শনেন বৈবাগ্যাদেবেদং ব্রতং চবাসীত্যাহ ইদমিতি। ইং গৃহাঁদিকদ 

ইদমুগ্তানাদিকথ ময়! কর্তব্যমিতি তৃষ্ণা আশয়! অভিভূতং বহাচষ্টাপি অনবাপ্তধনমূঃ অতএব 

বিষীদমানং বিষাঁদবন্তং জনম্, নিপুণং যথা স্তাৎ তথা অনুনিশাম্য পর্ধালোকা ততববদ্া| বধারঘভ্রানেন 

বৈবাগ্যোণেত্যর্ঘ ॥২৮া 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
কমায়: ক্রোধাগ্ভাবেশেন স্তিমিতচিত্বতা বাঁগঘেষাদিবরব ॥২৷ অনিযতমকরুপ্রং ফলাদি বর, বিধি- 
রৃষ্ং তন্ত পবিণামঃ পৰিপাকহোনৈৰ দেশকালব্যবহা শ্রাপিতস, কাবিন ॥২৭/ধনপ্রাণে। 

শট সস পা পপি এ 

আমি স্থিবচিন্ত হইয়া, ধর্মে থাকিয়া, পবিমিতভাবে সাংসারিক কার্ধ্য কবিযা, 

কি উত্তম ও কি অধম তাহা জানিয়া রাগ, দ্বেষ, লোভ ও মোহপ্রভৃতি পবিত্বাগ 
করিয়া এবং পবিত্র হইয়া এই অজগবভ্রত আচবণ করিতেছি ॥২৬। 

যে ব্রতাচবণে ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পেয়ব্স্তব নিয়ম না থাকায় স্বাস্থ্য এবং অন্বাস্থ্য 

ছুই হইতে-পাঁবে ; শাস্ত্রীয় ব্ধানান্ুসাবে যাহাব দেশ ও কালি বিভক্ত আছে, যাহা 
মনের স্থখ উৎপাদন কবে এবং যাহা নিকৃষ্ট লৌকেবা করিতে পাবে না, আমি পবিত্র 
থাকিয়! সেই অজগবব্রত আচবণ কবিতেছি ॥২৭॥ 

“আমি গৃহাদি নির্মাণ কবিব এবং আমি উদ্ভানপ্রভৃতি প্রস্তুত কবিব' এইবপ 
আশায় অভিভূত হইয়! মানুষ ধনোপার্নেব চেষ্টা করে, অথচ সে ধন পায় না; 
তখন বিষাদে মগ্ন হয়--ইহা! নিপুণভাবে দেখিযা, আমি বৈবাগ্যবশতঃ এই অজগরবুত 
আচবণ কবিতেছি ॥২৮॥ 

(২৮) *" নিপুণমহুন্শিম্য"' বঙ্গ বর্ধ । 



পর্বণি ত্রিসপগ্তত্যধিকশততমোইধ্যায়ঃ। ১৬৭৭ 

সুখম্নুখমলাভমর্থলাভং রতিমরতিং মরণঞ্চ জীবিতঞ্চ। 
বিধিনিয়তমবেক্ষ্য তত্বতোহহং ব্রতমিদমাজগরং শুচিশ্চরামি ॥৩০| 
অপগতভয়রাগমৌহদর্পো ধৃতিমতিবুদ্ধিসমন্থিতঃ প্রশান্তঃ 
উপগতফলভোগিনে নিশাম্য ব্রতমিদিমাজগরং শুচিশ্চরামি ॥৩১| 

অনিয়তশয়নাশনঃ প্রকৃত্যা দমনিয়মব্রতসত ক্ঃ। 

অপগতফলসঞ্চয়ঃ প্রহ্টৌ ব্রতমিদমীজগবং শুচিশ্চরামি ॥৩২॥ 
ভাঁবতকৌমুদী 

বহ্বিতি। অর্থহেতোঃ ধনার্জনার্থমূ, আর্ধ্যম্ আত্মবৃতিযাগ্যং সংকার্ধ্ম্, অনার্ধ্যং তর্দিতবং 

অসংকার্ধঞ্চ আশ্রযন্তমূ, কৃপণং নীচাশম্, বহুবিধং জনমূ, অগ্সৃশ্ত অবলোক্য উপশমে বৈবাঁগ্যে কচিঃ 

রবৃ্তর্ন্ত সঃ, আত্মবান্ যোগে বত্ববান্; প্রশীন্তো। জিতেজিস্চাহম্ ॥২৯। 

স্থখলিগ্গাদিপবিহাবেণৈবেদমীচবামীত্যাহ সথমিতি। অলাভং ক্ষতিম্, বতিং বিষয়ানবাগম্, 

অবতিং বিষ্যবিবাশম্, বিখিনিযতং দৈবনির্দিষ্ম, ন পুনবাতযচেষা কর্তৃং পৰি পক্যমিত্র্খ 
তত্বতত্তুজ্ঞানায ॥৩০| 

ন্িদং ব্রতং কখমাঁজগবমিত্ুচ্যত ইত্যাহ অপেতি। শ্ৃতিধধৈধ্যম্; মতিস্তরমননম্! বুদ্ধি: 
সিদ্ধান্তনিশশ্চ তাঁভিঃ সমদ্বিত, প্রশান্তো জিতেন্দিয় উপগতানামুপস্থিতমাত্রাণাং ফলানাং ভোগ 

ও্যামন্বীতি তান্ অজগবান্, নিশীম্য দৃ্11৩১। 
ভাঁবতভাবদীপঃ 

কর্মে কাঁবণম্ ন পৌকষমিতি ধিষ নিশম্যালোচ্য ॥২৮। অর্থহেতোঁবনারধ্যং নীচম, অর্ধাং স্বামিন- 

মাশ্রয়তি যঃ কুপণৌ! দীনজনন্তমনবশ্তোপশমক্চি:, আত্মবান্ িতচিত্ত: 0২৯ বিধিনিধতং 

দৈবাধীনম.৩০। ধৃতিধৈধ্যম, মতিবালোচনম্, বুদ্ধিনিশ্চষঃ, উপগতং সমীপাগতং ফলং প্রিষং বেযাঁং 

তান্ ভোগিনঃ সর্পান্ অঞগবান্ নিশময দৃ!। ফভোগিন_ ইতি শাকপারথিবাদিবনধ্যসপ্দলোগঃ 

নানাবিধ নীচাশয় লোকেবা অর্থোপার্জনেব জন্য সংকার্্য ও অসৎকারধ্য অবলম্বন 

কবিতেছে ইহা দেখিযা, আমি বৈবাগ্যে প্রবৃত্তিশালী, যোগাভ্যাসে বত্ববান্, 

জিতেক্রিয় ও পবিত্র হইযা এই অজগবত্রত আঁচবণ কবিতেছি ॥২৯। 

স্থখ ও ছুঃখ, লাভ ও অলাভ, অন্ুবাগ ও বিবাগ এবং জীবন ও মবণ--এই সমস্তই 

বিধিনিরদিষ্ট ইহা দেখিযা আমি ততজ্ঞানলাভেব আশায় পবিত্র হইয়! এই অজগব- 

অত আঁচবণ কবিতেছি 1৩০॥ 

সর্গগণ উপস্থিত বন্তই ভোগ কবে ইহা দেখিযাঁ আমি ভয, বাগ, মোহ ও দর্প 
পবিত্যাগ কবিযা, ধৈর্যা, মনন ও জ্ঞানসমন্বিত হইযা, ইক্রিষগণকে জয কিয়া, 

'পবিত্রভাবে এই অজগ্রবব্রত আচবণ কবিতেছি 1৩১॥ 
(৬১) উপগতফলভোগিনো। নিশম্য বন বর্দ। 



১৬৭৮ মহাভারতে শীন্তি-. 

অপগতমন্থখার্থমীহনাঘৈকপগতবুদ্ধিরবেন্গ্য চাত্মসংস্থমূ। 
তৃষিতমনিয়তং মনো নিয়ন্তং ত্রতমিদমাজগরং শুচিশ্চরামি ॥৩৩| 
ন হৃদয়মনুরুধ্য বাউমনে! ব| প্রিয়নুখছুন্ররভতামনিত্যতাঞ্চ। 
তছ্ভয়মুপলক্ষয়ন্নিবাহং ব্রতমিদমাজগরং শুচিশ্চরামি ॥৩৪। 

ভার্তকৌমুদী 

ব্রতীচবণপ্রকারমাহ অনিষতেতি । অনিয়তে অনির্দিষ্টে শয়নাঁশনে যস্ত সঃ, গ্রবত্যা স্বভাবে- 

নৈব, দম ইন্জিয়দমনম্, নিয়ম উপবাঁসাদিঃ, ব্রতং ত্রৈকাঁলিকন্গানাঁদি, সত্যং শৌচঞ্চ তৈরুক্ত, 
অপগতত্তিবোহিতঃ: ফলসঞ্চয়ঃ ফললাভা গ্রহো যন্ত দঃ1৩২| 

অপেতি। উপগতবুদ্ির্ জ্ঞান: অহম্, ঈহনার্থেঃ চেষ্টোদ্বেশ্টৈর্ধ নাদদিভি: অনখমেবার্থো বস্ 
তম্ অবেক্ষ্য অপগতং নিকষ্টপথে চলিতম্ তৃষিতং ধনাদিতৃষ্ণান্থিতম্, অনিয়তম্ অস্থিবঞ্চ মূনঃ 
নিয়ত, নিবোদ্ধুম্, আত্মস্থং পব্রঙ্গবিষবমিদমাজগবং ব্রতম্ ॥৩৩ 

নেতি। অহ হৃদদনম্ আত্মনশ্চিতবৃতিম্ আত্মীফজনন্ত বাও. মনে! ব1 অনুকধ্য অনুক্ত্য নেদং 
ব্রতং চবামি ; কিন্তু প্রিষঃ পুত্রা্দিঃ সুখ তযোদুর্লভভাং তয়োৌবের চ অনিত্যতাঞ্চ তছুত- 

মুগলময়ন্ পণ্তন্ ॥৩৪॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
॥৩১/ প্রনৃত্য। দমাদিযুক্তঃ দিদ্ত্থানন তু সাধকবদ্ধঠেন, অপগতফলসধয়স্তযক্তযোগফলসমূহঃ 15২ 

ঈহনার্থৈবিচ্ছা'বিষয়ৈ রূপাদিভিবেষণা বিষরৈর্বা। পুত্রবিভাদিভির্লেতৃতিঃ, অনথার্থং পরিণামে 
দুঃখার্থম্ অপগতমাত্মনঃ পবান্ধুখং তৃষিতমনিযতথ্চ মনোহবেঙ্গ্য উপগতবুদধিল'বালোক:, আত্ম" 

সহ্থমাত্মনি সংস্থা সমাপ্তি্ব্ত তথা নিয়ন, ব্রতং চরামি । অভিহতমনখৈবিহার্থনাশৈরিত্যান: 

পাঠঃ 1৩০ হৃদয়ং তাংস্থ্যাদবুদধির্মনশ্চ তাত্যাং তদ্বর্শাঃ কর্তৃত্রভোতৃত্বকাসসহল্লাদর়ো লক্ষান্তে ঃ 

তানমকধ্যোপেক্্য ; পাঠিন্তবে নানন্বরধোতি সনবন্ধাৎ স এবার্থঃ ৷ তৎ তত্র বুদ সুর ভতাং 

আমি শয়ন ও উপবেশনের কোন নিয়ম না বাখিয়া, ব্বভাবতই ইঞ্ডিয়দমন, 

উপবাদাদি নিয়ম, ত্রকালিক স্নান, সত্য ও চিন্তশুদধিযুক্ত হইয়া, ফলকামনা 

পবিত্যাথ করিয়া এবং সৃত্ত্ট ও পবিত্র থাকিয়। এই অজজগবব্রত আচবণ 

করিতেছি ॥৩২। 

আমি চেষ্টাব উদ্দেশ্ত ধনাদিঘার! ছুঃখই হয় ইহা দেখিয়া, তত্জ্ঞান লাভ করিয়া 

নিকৃষ্ট পথে ধাবিত, লোভাম্বিত ও অস্থিব মনকে নিকদ্ধ করিবার জন্ত পবি্রভাবে 

এই পরক্রহ্মবিষয়ক অজগরব্রত আচরণ করিতেছি ॥৩৩| 
আঁমি আপন মনে ইচ্ছ! অন্থারে কিংবা আত্মীয় লোকের উপদেশে বা ভি- 

প্রায়ে এই ব্রত আচবণ কবিতেছি না; কিন্তু পুত্রকলত্রাদিনিবন্ধন সখ দুর্লভ ও 

অনিত্য, এই ছুইটা দেখিয়াই পবিভ্রভাবে এই অন্গগরব্রত আচরণ করিতেছি ॥৩৪ 



গর্বাণি ত্রিসগুত্যধিকশততমৌহধ্যায়ঃ। ১৬৭৯ 

বহুকথিতমিদং হি বুদ্ধিমন্তিঃ কবিভিরপি ্রথ্স্তিরাত্মকীতিমূ। 
ইদমিদমিতি তত্র তত্র তত্তৎ ম্বপরমতৈর্গহনং প্রতর্কয়ণ্তিঃ ॥৩৫] 
তদহমনুনিশম্য বিপ্রপাতিং পৃথগভিপনমিহাবুধৈর্নুষৈঃ | 
অনবসিতমনন্তদোষপাঁরং নৃষু বিচরামি বিনীতদোষতৃষ্ণ |৩৬॥ 

নম তবছুকার্থে কিং প্রমাঁনমিত্যাহ বহ্বিতি। হি যন্মাৎ, ক্বশ্চ পবে চ তোঁং মতৈঃ মতান- 
সাঁবিভিীক্যৈঃ তত্র তত্র বিভিন্নস্থানে গহনং দুর্গদং যথা। স্তাঁৎ তথ ভততৎ অনুকৃলং গ্রতিকূলঞ্চ 
গরত্বর্িং, অতএবাত্মকীন্তিং নিজঘশ; প্রথয়্ডিঃ, বুদ্ধিমন্িঃ কবিভিঃ পণ্ডিতৈবপি, ইদং কর্তব্যমিদং 
কর্তব্যমিতি কৃতী ইদমাঁজগবরতং বহু কথিতম্ ॥৩৫| 

উপমংহবতি তর্দিতি। অহম্ অবুধৈমূধৈর্মনত্বৈ পৃথক্ ভি্নভাঁবেন জডং জগৎ চিন্মযাদ- 
্রধণো। ভিন্নমিতি প্রকাবেণেতার্ঘঃ অভিপন্নমবগতম্, অনবসিতম্ অসমাপ্ত অদীমমিতি যাবৎ, 
অনস্তো দোষপাঁবম্ অন্ুপতিণেষে। যন্িন্ তৎ “দর্ববং খবিদং ব্হ্ধ” ইতিশ্রতাহপপত্যাদিদোধগ্রস্ত- 
মিত্া্ঘ:, অতএব বিপ্রপাতিং বিশিষ্টং প্রপাঁতং পতনেন মবণহেতৃভূতং কঞ্চিছুচ্চদেশমিব স্থিতম্ 

তন্নতম্, অঙ্ুনিশমা" শ্রুতিবিরদ্ধত্থেন অযুক্তত্বেন চ পর্্যালোচ্য, বিনীতাঃ দৌযত্ষ্গাবাগদেষাদি- 

লোভা৷ যেন স তাদৃণঃ সন্, নৃষু মহ্বেযু মধ্যে বিচবামি 1৩৬ 
ভাবতভাবদীপঃ 

সুখানিতাতাং চোতনবমুপণষয়ঙ্সিতি যোজনা ॥০৪1 ইদমাজগবব্রতং সর্বববাদিবন্লভমিত্যাহ -- 
বহ্বিতি। গ্রহনমাত্মত্বং তর্বাগোচবমপি তত্র তত্র, শীষে হান্তত্যালোচনে। ইদমিদমিতি 
স্বমতৈঃ পবমতৈশ্চ তর্বতিকলয়তিঃ ) তমা হি- শূন্তং বা! নির্ব্িষয়জজ্ঞানধাব| বা! জডো] বা বুদ্ধযাি- 

বিশেষগুণহীনম্বরূপপ্রতিষ্ঠং চিগ্মাত্রং বানৃতজডছুঃখাদিব্যাবৃত্তমেকবদ* সঙ্গিদানন্বানন্তত্বরূপং 
বেতিবাঁদিনাং বিকল্প আত্মনি দৃহ্ঠান্তে। তথাপি সর্বেরষাং স্বস্বা ভিমতাত্মততবদরশনাক়্াজগবং ত্রত- 
মেবৌপেয়মিতি ভাঁব: ৩৫ তদদিদমিতি। ইদমিতি প্রত্যক্ষাদিগ্রমাণপ্রমিতং জগৎ গ্রমিতং অগৎ অবুধৈঃ 

ব্ছুতব বুদ্ধিমান লৌক এবং পণ্ডিতও বিভিন্নস্থানে নিজেদেব ও অন্তাগ্ভেব মত 

অস্ভুসবণ' কিয়া, অতিদুকহভাঁবে সেই সেই বিষষে গুকতব তর্ক কিয়া, আপনাদের 

যশ প্রকাশ কবিতে থাকিযা “ইহ! এইৰপ কবিবে” ইহা এইবপ কবিবে' এইভাবে 
এই ব্রতেব বিবয় বহু বলিয়াছেন ॥৩৫॥ 

পবমাত চিন্ময়, আব জগৎটা জভ। সুতবাং এই জগত পবমাত্মা হইতে 

অভিন্ন হইতে পাঁবে না, এইভাবে মূর্খ লোকেবা বুঝিয়! থাকে; তাহাদেব এইন্ধপ 
তর্বেব সীমা নাই এবং তাহাতে শ্রুতিবিকদ্ধত! ও যুকিহীনতা প্রভৃতি দোষ থাকে ; 

অতএব এ মত অত্যন্ত উচ্চ দেশেব ন্যায় বিপদেব কাৰণ হয--ইহা পর্য্যালোচনা 

কবিয। আমি বাগদ্েষপ্রভূতি ও লোতশৃষ্ হইযা মন্ুয্যমধ্যে বিচবণ কবিতেছি' ৩১ 

(৩). * তত্র তত্র হন্ত'' বঙ্গ বৰ । 
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১৬৮০ মহাভারতে শান্তি- 

ভীম্ম উবাচ। 
অন্রগরচরিতং ব্রতং মহাত্মা য'ইহু নরোইনুচরেদ্িনীতরাগঃ। 
অপগতভয়লৌভমোহমন্যুঃ স খলু সুখী বিচরেদিমং বিহারমূ [৩৭ 

ইতি শ্ত্রীমহাভারতে শতপাহত্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্কণি 
মোক্ষধর্মে প্রহ্বাদাজগরসংবাদে ত্রিস্গুত্যধিকশততমৌহধ্যায়ঃ |০| 

চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ 
-১%62-7 

যুধিঠির উবাচ। 
বান্ধবাঃ কর্ম বিভ্বং বা প্রজ্ঞা বেহ পিতামহ !। 

নরস্ কা প্রতিষ্ঠা স্তাদেতৎ পৃ্টো বদ্ধ মে 
্পশীপপল্পশী শেপ পাপা | শিপ পাপা শপ শা স্পা সপ শ কটি 

অজেতি। বে মহা! নবঃ বিনীত: পবিহৃতঃ বাগে বাগদেষাঁদির্যেন সঃ তথা! অপগতা ভষং 
লোভ: মৌহঃ মন্াঃ ক্রোঁধণ্ তে যুন্ত স তাদৃশশ্চ মন্ ইহ জগতি অ্রগবৈ: সপে: চবিতং কৃতমিদং 
ব্রতম্ অনুচবেদাঁচবেৎ স্ নবঃ খলু সুখী ন্ ইং বিহবাব* খেলাস্থানমিব ভুবনং বিচবেৎ 1৩৭ 

ইতি মহাম্হোঁপাঁধ্যায়-ভাঁবতাঁচাধ্য-শ্রীহবিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভ্রাচার্ধ্যবিবচিতায়াং মীভাঁবত- 
টাকায়াং ভাবতকৌ মুদীসমাধ্যাযাং শাস্তিপর্ববণি ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোধধ্যায়ঃ॥০| 

ভাবতভাবদীপঃ 

পৃথগাত্মীতিবিজ্ঞত্বেনাভিপন্নং গৃহীতং সৎ বিপ্রপাভ। বিশিষ্টঃ প্রপাঁতো তৃপুস্ত্ব্লাশকবমিতি 
অনুনিশমা শাস্যুক্তিভ্যামদ্বালোচ্য নৃযু বিবহামি। কিং তহি জগতত্তব্বং ত্বয়া নিশ্চিতমিতাত 
আহ-_-অনবসিতং নাস্তি কালতো! গুণতো দেশতশ্চাবসিতমবসাঁনং পবিচ্ছেদো যন্ত ততথা। 

ঘতোহনন্তদৌষপাবম্ অন্তো৷ নাঁশঃ, দোষে বিষমস্থগ্িহেত্ত্েন নৈর্ঘণ্যাদিং, পাবো দেশপবচ্ছেদশ্ঠ 
নাস্তি যন্ত তত্তথা ।৩৬| ব ইমং বিহাঁবমিমামজগবব্রতরূপাঁং ক্রীড়ামন্চবেৎ স হুখী বিহবেদ্দিতি 
নস 1৩৭॥ 

ইতি শাস্তিপর্বণি মোক্ষধর্মে নৈলকণীষে ভাঁবতভাবদীপে ত্রিসপরত্যধিকশততমোহধ্যারঃ 1১৭৩ 

ভীম্ম বলিলেন-_'ষে মহাত্মা মনথত্য বাগদ্েষ পবিত্যাগ কবিষা এবং ভয়, লোভ, 

মোহ ও ক্রোঁধশৃন্য হইয়া এই অজগবব্রত আঁচবণ কবেন, তিনি সুখী হইয়! 
ভোট ম্যায় এই ভূমগ্ডলে সুখে বিচবণ করিতে সমর্থ হন? ॥৩৭) হি 

« * উনাশিত্যধিকশততমোহব্যাবঃ” বন বর্দ, « সপ্বসগ্তত্যধিকশততমোধ্ধ্যায় নি। 

রি প্রজ্ঞা চেহ্গ বর্ধনি। 



নর্ব1ণ চতুঃসপ্তত্যধিকশততমৌহ্ধ্যায়ঃ। ১৬৮১ 

ভীগ্ম উবাচ। 
্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠ৷ ভূতীনীং প্রজ্ঞা লাভঃ পরো মতঃ। 
প্রজ্ঞা নিঃশ্রেয়মী লোকে প্রজ্ঞা স্বর্গে! মতঃ দতাম্ ॥২॥ 
প্রজয় প্রাপিতার্থো হি বলিবৈশ্্যদংয়ে। 
প্রসথাদো নমুচির্স্থিত্তস্তাঃ কিং বিগ্নতে পরম্ ॥৩॥ 
অভ্রাপুযুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনমূ। 
ইন্দ্রকাখ্ঠপসংবাদং তমিবৌধ যুধিষ্ির118| 
বৈশ্যঃ কশ্চিদ্ষিতুতং কাশ্যপং সংশিতব্রতমৃ। 
রখেন পাতয়ামাস শ্রীমান্ দৃণ্তস্তপন্থিনমূ ॥৫| 

৩] 

বাদ্ধবা ইতি। বাদ্ধবাঃ পুরান" কর্ণ সদ্ধযাবন্দ দিকম্, বিশ্তঃ নম্,গ্র্তা বুঝিঃ। কা 
বান্ধবাদীনাং মধ্যে কতমা নবন্ত প্রতিষ্ঠ! গৌববং গেঁববহেতুঃ স্তাৎ ॥১| 

প্রজ্ভেতি। ভূতানাং নবাণীম্। নিঃশ্রেয়দী পবমনগগলঙ্গনিক11১| 
্র্য়েতি। প্রাপিতার্থঃ সাধিতোদেশ্তঃ ৷ পবমুত্তমণ্॥৩ 
অত্রেতি। কাঁগ্তপঃ কশ্তপবংণীয়কশ্চিনতরাঙ্ষণঃ ॥৪| 

বৈপ্ভ ইতি। অংশিতব্রতং দূঢোপবাঁনাদিনিরমম্, বাখন বখাবাতেন, প্রীমান্ ধনসম্পত্তিমান্, 
অতএব দৃপ্ত গর্ধিতঃ1৫| 

্ 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
বান্ধব] ইতি। 'আজগবরতবপাঁং সবাস্থালক্ষণা প্রতিঠাং কিং বাদ্ধবশঝোপশক্ষিতা জাঁতিবে 

সমর্পযতি পক্ষিবামাকাশগমনবং | কিং কর্ধ মণীমন্্রষবিসাধনাদি। কিঃ বিত্ত: বিভ্রসাধাং 
যঙ্ঞার্দি। উত দি। উত প্রত্েবেতি প্রঃ ॥১--৩॥। প্রজ।হীনঃ স্বরেনাপি নিমিতেন তি প্রভাব 

ঘুধিষটিব বলিলেন_-'গিতামহ |  পুত্পরভুতি বন্ুন, স্যাবন্নার্দি কর্ণ, 
ধনসম্পন্তি কিংব। বুদ্ধি এই কঘটাব মধ্যে কোন্টা মানুষেৰ গৌরবেৰ প্রধান হেতু 
হয, ইহা আমি জিজ্ঞাসা কবিতেছি, আপনি আমাব নিকট ইহা বলুন? ॥১ 

ভীন্ম বলিলেন--বুদ্ধিই মান্নুষেৰ গৌববেৰ প্রধান কাঁবণ, বুদ্ধিই পরম লাভ, 
জগতে বুদ্ধিই মঙ্গলেব হেতু এবং বুদধিই স্বরগতুল্য--ইহ। পণ্ডিতগণেব অভিমত 1২1 

এ্বর্ধ্য নষ্ট হইলে বুদ্ধিই বলিব উদ্দেশ্য সাধন ববিয়াছিল এবং বুদ্ধি গ্রহাদ, 
নমুচি ও মর্ষিব প্রয়োজন সম্পন্ন কবিযাছিল * অতএব বুদ্ধি হইতে উত্তম অন্য কি 
বস্তু আছে ?॥৩। 

যুধিটির! এই বিষযেও মনত্বীঝ। ইন্দ্র ও কশ্ঠপবংখসভ্ভূত কোন খাবিব 
সংবাদবপ প্রাচীন বৃত্তান্তেব উল্লেখ কবিযা থাকেন, তাহ! তুমি শ্রবণ কব 18॥ 

২১১ 



১২৮২ শহীভারতে শস্তি__ 

আর্ত; স পতিত; তরুন ত্মানমথাত্রবীৎ। 
মরিষ্যাম্যধনস্তেহ জীবিতার্থো! ন বিদ্াতে ॥৬] 
তথা মুমুষুমাসীনমকুজন্তমচেতসমূ। 

' ইন্তরঃ শুগ্গালরূপেণ বভাষে ক্ষুব্মানসমূ |৭॥ 
মনুষ্যযোনিমিচ্ছন্তি সর্ববভূতানি সর্বশঃ। 
মনুষ্াত্বে চ বিপ্রত্বং সর্ব্ব এবাভিনন্দতি ॥৮] 
মনুষ্য ব্রাক্মণশ্চাসি শ্রোন্রিয়শ্চাসি কাশ্প 1। 
নুছুল'ভমবাপ্যৈতন দৌধানত্তমর্হ সি |] 

ভারতকৌমুদী 
আর্ত ইতি। আত্মানং জীবনে যত্রমূ জীবিভার্থো জীবনপ্রয়োজনম্। এম খনু ধনী বৈশ্ঃ 

সর্বথ| নির্ধনং মাং তুচ্ছজ্ঞানেনৈব পাতর়ামাসেতি ভাবঃ ॥৬ 
অথেতি। অকৃজন্তং কিমপ্যববন্তম্ অচেতসং বিষ্রচিত্তম্ ॥৭॥ 
মন্গয্যেতি । সর্বভূতাঁনি অন্যে সর্ব প্রাণিনঃ ৷ অভিনন্দতি গ্রশংসতি।৮] 

মনুষ্য ইতি। শ্রোত্রিষে। বেদবিংৎ। এতৎ জন্মাদিকম্, দৌষাঁৎ দাবিদ্যাৎ ১1 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
ন কদাচিদ্িত্যাথাত্রেতি 18) বথেন বধঘ।তেন ॥৫॥ আত্মানং ধৈর্যযং ত্যক্তা, “আত্ম! বুদ 

ধুতৌ দেহে” ইতি কোশ:। জীবিভার্থে। জীবিতপ্রয়োজনম্ ॥৬। অকুজন্তং মুচ্ছয়। নিঃশ্বম্ 
প্রোৎক্জন্তমিতি পাঠে রক্ষণ চনত ॥৭ সর্ব! দেবাদিবপ্যতিনন্নতি বিগ্রত্বমভিলক্ষ্য নন্দতি 

পি সি সি 

একদা ধনসম্পতিশালী ও গর্ধিধিত কোন বৈশ্য, গ্রমন করিবাব সময়ে রখেব 

আঘাতে কশ্যপবংশসম্ভৃত, দৃঢ়ব্রতচাঁরী ও তপন্থী কৌনও ব্রাহ্মণকে ভূতলে নিপাঁতিত 
করিয়াছিলেন ॥৫॥ 

সেই কাশ্যপ ভূতলে পতিত হইয়া, ব্যথা পাইয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, জীবনধাবপেব 

ইচ্ছা ত্যাগ কবিয়া বলিলেন--“আমি মরিব। কেন না, এই জগতে নির্ধনেব 

জীবনের কোন প্রয়োজন নাই? ॥৬ 

কাশ্যপ মবিবাব ইচ্ছ। কবিয়া, নীরব ও বিষষ্রচিত্ত হইয়া, সেইভাবে অবস্থান 
কবিতে লাগিলে, ইন্দ্র শুগীলবপে আসিয়া, ক্ষুব্ূচিত্ত সেই ব্রাক্ষণকে বলিতে 
লাগিলেন --1৭॥ 

'জগতে অন্তান্ত সকল প্রাণীই মনুষ্যযোনি কামনা করে, আবাব মনুয্তমধ্যেও 

্রাক্মণত্বেরই সকলে প্রশংসা করিয়া থাকে।”। 
দি ৬৬৫ ৫ উপ এ লস সি আপাত সত পি তি ২৯ ৬০ সতী পা উরি সিট সি ভি হণ লা ছল জপ 

মে. ***লুদ্ধমানসম্*" বঙ্গ | 

দত জজ ছল 5৫৪ 



পরব্বাণি চতুঃসপগ্তত্যধিকণততমোহিধ্যায়ঃ। ১৬৮৩ 

সর্বেবে লাভাঃ সাঁভিমাঁনা ইতি সত্য! চ তে শ্রতিঃ। 
সন্তোষণীয়নৰপোঁইসি লোভাদ্যদরভিমন্থসে |১০॥ 
অো সিদ্ধার্থতা তেষ(ং যেষাঁং সন্তীহ পাণয়ঃ। 
অতীব স্পৃহয়ে তেষাং বেষাং সন্তীহ পায় |১১ 
পাণিমন্তাঃ স্প্হাম্মীকং যথা! তব ধনম্ত বৈ। 
ন পাঁণিলাভাদধিকো লাভঃ কশ্চন বিদ্যাতে |১২॥ 

ভাবতকৌমুদী 
সর্ব ইতি। সাভিমানা অংঙ্কাবঙজনকাঃ| শ্রুতিঃ কিংবদন্তী। অতএব ধনলাভে] নেইব্য 

ইতি ভাব: | সন্তোধণীং সব্ধে্ষামেব সন্তোধনকং বপং যন্ত স:। অতএব ধনন্ত লোভাঁৎ 
বন্মবণমভিমন্যসে তদন্ুচিতমি ট্যাশযঃ 1১০ 

অহো ইতি। দিদ্ধার্থতা নিশ্পন্প্রয়োজন ভ11 পাঁণয়ো হস্তাঃ। আত্মনশ্ততুষ্পদতয়া 
হস্তাভাবেন গ্রহণাগ্ধসন্তবাদিয়মুক্তিবপপপ্ভতে ॥১১| 

পাণীতি। পাণিমস্ত্যে৷ হস্তবন্তো| মনুয্যাদিভ)ঃ ॥১২॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 

॥৮|॥ শ্রোত্রিয়ৌহ্বীতবেদ:, এতননমুযযত্বাদিত্রযম্, দোষাৎ মে'ঢ্যাৎ।৯॥ সাভিমানা ময়েদং খনং 
লব্ধমিত্যভিমান এব ধনলাভে! ন তু বস্তুতঃ কন্তাপি ধনেন সন্বন্ধোইস্তি, "যা গৃধঃ কহ স্বিদ্ধনম্” ইতি 
শ্রতেঃ। গৃধঃ গর্দং লোভং ম| কার্ধাঃ। যত সন্তোষণীয়ং রূপং ত্বং স্বস্তাঁভিমন্তাসে অবমগ্থসে 
মরিস্থামীতি নির্বন্ধনেন নাশর্সে ইতি বা। যদি বাঁ এনমভিমস্তে কনীগপোহ্রং কৰিব্য ইত্যভি- 

কাশ্যপ! তুমি সেই মন্থত্য ও ব্রাঙ্মণ এবং তাহাতে আবাব বেদবিৎ হই্যাছ। 
অতএব অতিচুর্লভ এই সকল পাইয়। কেব্ল দাবিদ্র্যদৌষে মবিবাব ইচ্ছ। করিতে 

পার না ॥৯॥ 

সমস্ত লাভই অহঙ্কাব উৎপাদন কবে? এই জনশ্রুতি তোমা পক্ষেও সত্যই 

হইত | তাঁবপব তোমাৰ বপটী সকলেবই সন্তোষজনক ; স্ৃতবাং তুমি ধনেব 
লোভে যে মবিবাব মৃত কবিয়াছ, তাহা! অসঙ্গত ॥১%| 

এই জগতে যাহাদেব ছুইখানি হাত আছে, তাহাদেব সমস্ত প্রযোজনই নিপপন্ন 

হয়; স্ৃৃতবাং যাহাদেব ছুইখানি হাত আছে, আমি তাহাদেব অত্যন্ত স্পৃহা 
করি ॥১১1 

কাশ্বপ ! তোমাৰ যেমন ধনেব স্পৃহ! চলিতেছে, আমাদেবও তেমন হস্তশালী 
প্রাণিগণেব স্পৃহা আছে। এই জগতে হস্তলাভ অপেক্ষা অধিক কোন লাভ 
নাই ১২] 

০০ “ইতি সত্তবতী অরভি-ব্ নি। 

সম 



১৬৮৪ মহাভারতে শান্তি 

অপাখিত্বাছয়ং ব্রহ্মন্! কণ্টকং নোদ্ধরামহে। 
জন্ত,নুচ্চাবচানঙ্গে দশতো! ন কষাঁম বা! ॥১৩| 

অথ যেষাং পুনঃ পাঁণী দেবদূত দশাঙ্গুলী। 
উদ্ধরন্তি কৃমীনঙ্গান্দশতে৷ নিকষস্তি চ |১৪| 
বর্ধাহিমাতপানাঞ্চ পরিভ্রাণানি কুর্বতে । 
চেলমন্নং সুখং শষ্যাং নিবাতং চোপভুগ্জতে ॥১৫॥ 

অধিষ্ঠায় চ গাং লোকে তভুপ্জতে বাহয়ন্তি চ। 
উপায়ৈরবহৃতিশ্চৈব ব্ঠানাতবনি কুরবাতে |১৬| 

শে তিক 6 এ নপক প্র শর পো পল পাপা এিলাতী শা লাকি 

অপাধিত্বাদ্রিতি। কণ্টকং গাল্রপ্রধিষ্টম্। উচ্চাবচান্ নানাবিধান্ জন্তুন্ কীটাদীন্, অঙ্গ 

দশতো! দংশনং কুর্বতঃ, ন কষাম নিফাঁশনিতুং ন শরু,মঃ ॥১৩1 
অথেতি। দেবেন বিধাত্রা দতৌ দশ অস্কুলযো| যত্র তৌ তিষ্ঠত ইতি শেষঃ। উদ্ধবস্তি তে|১৪ 
বর্ষেতি। পবিভ্রাণানি কুরবতে ছত্রধাবণাদিনী। চেলং বন্্রম নুখং ধাবণীননামূ, নিবাতং 

ব্যজনবাধুধ্চ ॥১৫॥ 

অধীতি। পাণিমন্তঃ প্রাণিনঃ, গাং ভূমিম্, অধিষ্ঠাষ আশ্রিত্য, পাণিন! তুঞজতে গবাদীন্ 
শকটাদৌ বাহয়ন্তি চ, বহুতিবপারৈবন্তক্ষেপাদিভিঃ, আত্মনি স্ববিষষে, ব্যন্রাদীন্ বন্যান্ কুরতে 
চ ১৬ 

ভাব্তভাবদীপঃ 
পূর্বন্ত মন্তাতেহিংসার্থত্দর্শনীৎ। বন্নাতিমন্থস ইতি পাঠে স্পষ্টোহ্ঘ৫ ॥১--১২| ন কষামন 
নাশয়াম ॥১৩। নিকবস্তি কওুয়নেন ॥১৪_-১৫॥ অধিষ্ঠাযাধ্যান্ত গাং পৃথিবীং বলীবর্দাদি বা, 

ব্রাহ্মণ! ভ্ামাদেব অঙ্গে কণ্টক প্রবেশ কবিলে, হাত ন। থাকায়, আমরা 

তাহা তুলিয়া ফেলিতে পারি না কিংব নানাবিধ কীট অঙ্গে দংশন করিতে লাগিলে। 
আমবা সেগুলিকে নিঞাশিত কবিতে সমর্থ হই না ॥১৩। 

তারপব বিধাত৷ যাহাদের দশটা অস্থুলীযুক্ত ছুইখানি হাত দিয়াছেন, তাহারা 
দংশনকারী কীটপ্রভৃতিকে অঙ্গ হইতে নিফাশিত কবিতে পাবে ॥১৪॥ 

এবং তাহার! বর্ষ, শীত ও বৌদ্র হইতে আত্মবক্ষা কবিতে পারে, আর তাহার 
অন্ন, বস্ত্র, গ্রহণেব সুখ, শয্য ও ব্যজন বাধু ভোগ করিতে সমর্থ হয় ॥১৫॥ 

জগতে হস্তযুক্ত প্রানীবা ভূতলে থাকিয়া, হস্তদ্বাবা ভোজন কবে, গক ও মহিষ 
প্রভৃতিকে গাড়ীতে জুড়িয়া হাত দিয়! চাঁলাইয়া যায় এবং অন্তরক্ষেপপ্রভৃতি নানাবিধ 
উপায়ে ব্যাজজপ্রভৃতি জন্তগণকে নিজের বনীভূত কবে ॥১৬॥ 

(১৫) চৈলমন্ং ' বঙ্গ বর্দ। 



পর্ববণি চতুঃসপ্তত্যধিকশততমৌহুধ্যায়ঃ | ১৬৮৫ 

যে খন্বজিহ্বাঃ কৃপণাঃ অল্পপ্রাণ৷ অপাঁণয়ঃ। 

যহত্তে তানি দুঃখানি দিষ্া ত্বং ন তথা মুনে ! ॥১৭| 
দিষটযা বং ন শীল! বৈ ন কৃমির্ন চ মুষিকঃ | 
ন সর্পো ন চ মণ্ডুকো ন চান্যঃ পাঁপঘোনিজঃ ॥১৮॥ 
এতাবতাপি লাভেন তো, মর্হসি কাশ্যপ!। 
কিং পুনর্ষোইসি সন্থানাং সর্বে্ষাং ব্রাহ্ধণোত্তমঃ ॥১৯| 
ইমে মাং কময়োহদত্তি বেষামুদ্ধরণায় বৈ। 
শাস্তি শক্তিরপাণিত্বাৎ পশ্যাবস্থামিমাং মম ॥২০॥ 

অকার্ধ্যমিতি চৈব্মং নাত্মানং সংত্যজাম্যহমূ। 

নাতঃ পাঁপয়সীং যোনিং পতেয়মপরামিতি ॥২১| 
শপ পা পা | প স৯৯ত পা শপ সপ 

বইতি। অক্সিহ্বাঁঃ কুভ্তীবাদযঃ, কৃপণাঃ কুষ্ঠিতাঁঃ শিশীমুখাঁদয়ং, অল্পগ্রাণা অল্পবল। 

পিপীলিক দয়ঃ, 'অপাণয়ো মহ্যাদষশ্ঠ। দিষ্ট্য1 ভাগ্যেন ॥১৭ 

দিষ্ট্যেতি। মণ্ড.কো ভেকঃ। পাঁপযোনিজে! মশকাদিঃ ॥১৮| 
এতাঁবতেতি। সত্বানাং প্রাণিনাঁং মধ্যে উত্তমে। ব্রাহ্গাণাঁসি। বিসর্গলোপেইপি সন্ধি- 

বার্যঃ ॥১৯| 

ইম ইতি। আব্তি খাঁদন্তি। অপাণিত্বাৎ মম শিনাস্তি ॥২০। 
অকাধ্যমিতি। আত্মহ্ননদকার্ধ/মিতি হেতোঁ;। পাঁপীয়সী নিৰষ্টাম্ ॥২১| 

আর জিহ্বাশৃন্ত, ক্ষুদ্র, অল্প বল ও হস্তবিহীন যে নকল প্রাণী আছে, তাহাবা সেই 
সকল ছুঃখ সহা কবে। মুনি! তুমি ভাগ্যবশতঃ উহাব কোন রূপই হও নাই ॥১৭॥ 

তুমি ভাগ্যবশতঃ শৃগাল হও নাই, কৃমি হও নাহি, মূবিক হও নাই, সর্প হও নাই, 
ভেক হও নাই কিংব! অন্ত কোন পাঁপযোনিতেও জন্মগ্রহণ কর নাই ॥১৮। 

কাশ্থপ! এত লাভে তুমি সন্তষ্ট থাকিতে পাব, তাহাতে আবার যে তুমি 
সমস্ত প্রাণী মধ্যে উত্তম ব্রাহ্মণ হইয়াছ, সে বিষষে আব কি বলিব 1১৯ 

এই কীটগুলি আমাকে দংশন কবিতেছে, অথচ আমার হাত না থাকাষ 
এগুলিকে নিষ্কাশিত কবিবাব শক্তি নাই অতএব আমাৰ অবস্থাটা দেখ ॥২০॥ 

আত্মহত্যা কর্তব্য ন্কে ১ স্ৃতবাং আত্মহতা। কবিয়া, ইহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট 

যোনিতে যাইযা৷ না পড়ি, ইহ ভাঁবিযা আত্মহত্য। কবিতেছি না ॥২১| 
০ শত শপ আপ সস সপ পপ পপ আপামর 

(১৮) **নচ মুযকং বঙ্গ নি। 



১৬৮৬ মহাভারতে শনি সি 

মধ্যে বৈ পাঁপবোনীনাং শাগালীং ঘামহং গতঃ | 
পাগীয়ন্তো বুতর! ইতোইন্তাঃ পাপবোনয়ঃ ॥২২| 
দাত্যৈবৈকে সুখিতরাঃ সন্ত্যন্তে ভূশছুঃখিতাঃ। 
নৈকান্তং সুখমেবেহ কচিৎ পশ্যামি কম্যচিৎ |২৩॥ 
মনুষ্যা হাঢ্যতাং প্রাপ্য রাজ্যমিচ্ছস্ত্যনন্তরমূ। 

রাজ্যান্দেব্ত্বমিচ্ছন্তি দেবত্বাদিজ্তামপি ॥২৪।॥ 
ভবেস্তবং যগ্ঘপি ত্বাচ্যো ন রাজ! ন চ দৈবতমৃ। 
দেবত্বং প্রাপ্য চেন্ত্ত্বং নৈব তুয্যোস্তথা সতি ॥২৫| 

কপ 

মধ্য ইতি। পাঁপযোনীনাং তিবশ্চাং মধ্যে অহং যাঁং শৃালত্তেকরমিতি শার্গীলীং তাং বৌনিং 
গঙঃ, ইতোঁহগি অন্যাঃ কীটাদয়ো। বহতবাঃ পাঁপীয়স্তে। নষ্টা! যোনয়ঃ সন্তি | তান বদ্দহং ন 

জাতোংম্সি, অতএব কিঞ্চিৎ স্ুর্থীতি ভ।বঃ ॥২২॥ 

জাত্যেতি। জাঁত)। জন্মনা একে ব্রাঙ্গণাদযঃ অন্ে অন্মদাদযঃ ॥২৩| 

ঘথাশীয়াঃ শেযো নাস্তীতি ত্বঘ] ধনাশ। ন কর্তব্যেত্যাহ মনরস্যা। ইতি । আগিতাং ধনিতবম্॥২| 

ভবেবিতি। বাঙ্গ৷ ভবন্নপি দৈবতং দেবতা! ন চ ভবেবিত্যাদিসমুন্গেযম্ ॥২৫1 

ভারতভাব্দীপঃ 
আত্মনি আত্মভোগনিমিত্তম্॥১৬ অল্পপ্রাণী অল্পবলা: ॥১৭__১৯॥ অনস্তি দশস্তি ॥২০ অকার্ধয- 

মিতি। তিবশ্ামপি দেহত্যাগঃ পাপা কিমুত বিছ্বাং সমর্থানাং নৃণাঁমিতি ভাবঃ ॥২১| মধ 

স্থিত। নাঁতিনীচেত্যর্থঃ ॥২২॥ একে দেবাগ্াঁ:, অগ্যে পশ্বাচ্াঃ, একান্তমত্যন্তং সুখং কন্তাপি নাতি 

তৃষকায়া নিববধিতবাৎ ॥২৩| তদেবাহ- নমুনা ইত্যাদিনা ॥২৪| তমাগো] ভূতাপি ব্রাদণত্া 
বাজ! ভবেনীপি দৈবতং বদি কদাচিস্তবেস্তখাপি ন তুত্মেবিতি যৌজ্যম্। পবিচ্ছিদ্থৈব কামান্ বৈ 

আমি নিকৃষ্ট যৌনির মধ্যে যে শৃগালখোনি প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা অপেক্গাও 
অন্ত বহতর নিকৃষ্ট পাঁপষোনি আছে ॥২২॥ 

কতকগুলি প্র নী কেবল জন্মদবারাই বিশেষ সন্তুষ্ট আছে, আবার অন্ত কতকগুলি 

প্রাণী কেবল জন্মবশতই অত্যন্ত ছুঃখ অনুভব কৰে। অতএব এই জগতে কোন 

কালে কোন প্রাণীর কেবলই সুখ দেখিতে পাই ন! ॥২৩। 
মানুষ ধনী হইয়া বাঁজা হইতে চায়, বাজা হইয়া দেবত্বলাভ কবিবাব ইচ্ছা! করে 

এবং দেবতা হইয়া আবাব ইন্দ্রতব পাইবাৰ প্রার্থনা করিয়া থাকে 1২৪। 
কাশ্থপ ! যদিও তুমি ধনী হও, তথাপি রাঁজা হইতে পারিবে ন!? বাজা হইলেও 

দেবতা হইতে পারিবে না, দেবত| হইলেও ইন্্ত্ব লাঁত কবিতে সমর্থ হইবে না, ইল 
হইলেও সন্তষ্ট হইবে না ॥২৫। 



' পর্ববণি চতুঃসপ্তত্যধিকশততমৌহ্ধ্যায়ঃ। ১৬৮৭ 

ন তৃপ্তিঃ প্রিবলাভেহস্তি তৃষা! না্তিঃ প্রশীম্যতি | 
সংপ্রন্থলতি সা ভূয়ঃ মমিভ্িরিব পাঁবকঃ ॥২৬| 
অস্ত্যেব ত্বয়ি শোকৌহুপি হর্ষশ্গাপি তথা ত্বয়ি 
সুখদুঃখে তথা চোভে তত্র কা পরিদেবনা ॥২৭। 
পরিচ্ছিঘ্ঠৈব কাঁমানাং সর্বেষাং চৈব কর্পামৃ। 
মূলং বুদ্ধীন্দরিয়গ্রামং শকুন্তাব্বি পঞ্রে |২৮| 
ন দ্বিতীয়ম্য শিরসশ্ছেদনং বিষ্ধাতে ক্চি। 
নচ পাণেস্ততীয়্ত বন্াস্তি ন ততো! ভন্নমূ ॥২৯॥ (বুগ্কম্) 

_ ভাবতকৌুদী 
নেতি। উল্তার্থেদৃটন্তমাহ ভৃষ্চেতি। অতির্জলৈ: ॥২৬। 
ন্তীতি । শোকে ধনাভাঁবাঁৎ, হ্ষশ ব্রান্মাযলাভাৎ। পবিদেবন| বিলাঁপঃ | হর্ষেণ শোঁক্ত 

সুখেন চ ছুঃখন্ত ব্যাহস্তমীশত্বাদিতি ভাব: ॥২% 

নিফামভাবেন স্থিত ন শোকদৃঃখয়্াবন্ুভবাবসব ইত্যাহ পৰীতি যুগ্মাকেন। পঞ্জবে শকুন্তান্ 
ঝি্গানিব, সর্ধেষাং কামানাং কর্ণনাঁঞ্চ মৃশং বুদ্ীন্িষগ্রামং পবিচ্ছিদ্যেব দেহমধ্যে নিকধ্যৈব 
দ্থিতগ্ত জনস্তেতি শেষঃ, দ্বিতীয়ন্ত শিবসো ন, তৃতীধন্ত পাণেশ্চ ন ক্ষচিদরপি ছেদনং বিগ্ভতে ; বদ্- 
যন্মাৎ দ্বিতীয়, ণিবঃ তৃতীরঃ পাণিশ নাস্তি ; ততন্তচ্ছেদনাঁৎ ভযমপি নাস্তি। তথ! চ কাম- 

কর্মাভাণে তং সাঁখ্গ্াপ্যভাবাহং শো/ক। ছুঃখং ব| ম ভবেনিত্যাশয়ঃ 1২৮২৯ 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
ইতি পাঠে বাঁঞ্গা নব ভবেবিতি শেষঃ ॥২৫-_২৬ অন্ীতি। শোঁকাদিকং ত্যোবাস্তাতঃ 
স্বগতেনৈৰ হর্যে শোকং মা্দরিভূং শক্ত গত তে বৃখৈবেয়ং পবিদেবনেত্যর্থঃ ॥২৭ হর্যোদদীপন- 
প্রকাবমাহই--পবীতি। কামাদীনাঁং মূশং বুদধীন্িয়গ্রীমং শনুত্তানিব শবীবপঞ্কবে পবিচ্ছিদ্ত 
নিবধা দ্থিতগ্ত ভধং নাশীতুান্তবেণ স্ন্ধঃ |২৮] ভগ্নাভাবোহথপি কিং দৈতাদর্শনাঘ] ঘৈতাভাবা- 
দ্বেত্যাশঞ্া তত্র দ্ৈতাঁভাবে হেতুং দৃষ্টান্তমুখেনাহ--নেতি | যথা দ্িতীয়গ্ত শিরসন্তৃতীযন্ত 
পানের! স্ববূপো ভা বাঁজজাতু কদচিচ্ছেদন* তজ্জং ছু'খং নাস্তি তথা যদ্দ্বৈতং কাদত্রয়েপি শাস্তি 
ততো ভ়মগি নাসতীতার্ঘ:। তথা চ? “অতোঁহতার্ভং নেহ নানাত্তি কিঞ্চন য্মদননাত্তি কন্মান্র, 

প্রিষবস্ত্ লাভ লইলেও তৃপ্তি হয না? কাবণ, জলঘাব। তৃষ নিবৃত্তি পায় না? 

ববং কাষ্ঠদ্বাব! অগ্নি যেমন আবও জ্বলিষ| উঠে, তেমন জলদ্বাব। সে তৃষ্ণ! আবও 
বৃদ্ধি পায় ॥২৬। 

কাশ্যপ ! তোমাতে শোকও আছে, হর্যও আছে এবং সুখ ও দুঃখ এই ছুইটাও 
তোমাতে বহিযাছে ; স্ুুতবাং তাহাতে তোমাব বিলাপেব সম্ভ'বন| কি হইতে 
পাবে? ॥২৭। 



১৬৮৮ মহাভারতে শান্তি-_ 

ন খন্বপ্যরসজ্জস্ত কামঃ কচন জায়তে। 

সংস্পর্শাদর্শনাদ্বাপি শ্রবণাদাপি জায়তে ॥৩০| 

নত্বং স্মরসি বারুণ্যা নড্াাকানাঞ্চ পক্ষিণামৃ। 
তাভ্যাং চাভ্যধিকো ভক্ষ্য ন কশ্চিদ্ধিগ্কতে কচিৎ |৩১॥ 

যানি চান্যানি ভূতেবু ভক্ষ্যজাতানি কাশ্টপ !। 
যেষামভুত্তপূর্বন্তে তেষাঁমস্তুতিরেব চ ॥৩২।॥ 

০ পাপা পপাসপপপসাা শপাাাাসপেশ্পী পা পপি শা শশা শি 

“ভাবতকৌমুদী 

নন্গু কামত্য।গঃ খহ্বসম্ভব এব স্বাভাবিকত্বাদিতাঁহ নে(তি। 'অবসন্রন্ত বিষাশ্াদভীনন্ত 

জনন্ত কচন কদাট্দিপি কামোন জায়ত | অ৭ কুত;স কামো জাদুত ইত্যাহ সম্পশীদিত্যাদি ॥ ৭ 

উজ্জার্থে দৃষ্াস্তমাহ নেতি। বাঁবপ্যা মগ্তন্ত, নড্াকানাং বুকুটানাম্। উভরত্রাপি “স্বত্ 
কন্ধন/শতি কম্ণি ষঠী। ব্রাঙ্গণত্েন তেযাঁম্ভন্্যতবা সংস্পর্শাগ্ভভাবাদিতি ভাব 1৩১! 

যানীতি। ভক্্যজাতানি খাগ্সমূহাঁঃ সন্তি। অভুক্তপূর্বং পুর্বমভোজনং জাতম্ ॥৩২1 

ভারতভাবদীপঃ 

'বিভেমীণ্ত্যাদি ঘৈতাঁভাবঞুতিপাদিকা শ্রুতিববাধিতা ভবতি। ছুংখগ্রতীতিস্ত শবগ্রবদপুযুপপঞ্চত 

ইতি ন কশ্চিদ্বোবঃ ॥২৯। নম প্রত্যক্ষেণ লীতোষ্ণাদিভদ স্বপ্রবদবাধিতং দৃশ্ততে তৎ কথং ভন 
নাস্তীতি লোকৃষ্ট্যাপ্যাশক্ক্যাহ-_নেতি। ন্পর্শহ্খাভিজন্তৈবা্নভূতে বিষয়ে কামে! জায়তে, 
বদধযাদিনিবোধেন বসঙ্ঞানাভাঁবান্ কচিদপি বিষষে কামো! জারতেহতো বৃ্ধযাদিকতং শীতোষাগ্গি 
তক্লিবোৌধেন নাস্তেবেত্যর্থঃ ॥৩০| অবসঞ্ঞন্ত কাঁমো ন জাবতে ইত্যতর দৃটান্তমাহ্__নেতি। বাকা 
মস্ত লগাখ্যপক্ষিমাংসূন্ত চ, কর্মণি বঞ্ঠো ; ত্বং ন ম্মবসি ব্রান্ঘণত্থেন তব তত্রসগ্রহাভাবাঁৎ। 
ভক্গ্যে রস্তো! বিষরস্তাভামন্তো। ন বিদ্কতে তথাপি ত্বং তদ্দ্ববং তদ্দং ন স্মবসি ৩৯ ক ক চিজ্াজাদে» 

কাশ্থপ ! সমস্ত কামনা ও সকল কর্মের মূল বুদ্ধি ও ইন্জরিয়সমূহ ; ন্মুতবাং 
পঞ্জবেব ভিতবে পক্ষিগণকে যেমন নিরুদ্ধ করিয়া বাঁখে, তেমন তুমি দেহেব ভিতবে 

সেইযবুদ্ধি এবং ইন্দ্িয়গুলিকে নিরুদ্ধ কবিয়া রাখ । তাহাতে এই হইবে যে, দ্বিতীয় 
মস্তক ও তৃতীয় হস্তেব যেমন কখনও ছেদন হইতে পাবে না, যে হেতু তাহা নাই ; 
স্থৃতবাং সে ছেদন হইতে ভয় হয় না; তেমন কা'মন। না থাকিলে তাহা পুবণ না 
হওয়ায় তোমাব শোক বা ছুখ হইতে পারিবে না ॥২৮--২৯| 

দেখ! যে, যে বিষয়ের বস পায় নাই, তাহাব সে ব্বিয়ে কামনা জন্মিতে 
পারে না) স্পর্শন, দর্শন ও শ্রবণ হইতেই কামনা জন্মে ॥৩০| 

কাশ্ঠপ | তুমি কখনও মদ্যপান বা মুবগীব মাংস ভঙ্গণ কব নাই বলিয়া! তাহা 

স্ব কব না; অথচ সেই দুইটা অপেক্ষা উত্তম কোন খাগ্ত কোন সময়ে হয় না 1৩১ 
(৩১) লঢাকানাঞ্চ পণিণাম্ বঙ্গ নি। (৩৯) ভক্ষাজাতানি কম্তচিৎ বঙ্গ। 
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অপ্রাশনমসংস্পর্শমসংদর্শনমেব চ। 

পুরুমস্তৈষ নিয়মো মন্যে শ্রেয়ো ন সংশয়ঃ ॥৩৩| 
পাণিমস্তে৷ বলবস্তো৷ ধনবন্তে! ন সংশয়ঃ। 

মনুষ্য মানুষৈরেব দীসত্মুপপাদিতাঃ ॥৩৪| 
বধবন্ধপরিরেশৈঃ ক্লিশ্যন্তি চ পুনঃ পুনঃ। 
তে খন্থপি রমন্তে চ মোদত্তে চ হসত্তি চ ॥৩৫)। 
অপরে বাহুবলিনঃ কৃতবিগ্ভা মন্বিনঃ | 

জুগুপ্নিতাঞ্চ কুপণাং পাপরৃতিমুপাঁসতে ॥৩৬॥ 
উৎসহস্তে চ তে বৃতিমন্তমপুযুপসেবিতুমৃ। 

স্বকর্মণা তু নিয়তং ভবিতব্যন্ত ততথা ॥৩৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
অপ্রেতি। অগ্রাশনমভোজনম্। তথাঁছেনৈব সুখসম্তবাদিত্যাশয়ঃ 1৩৩ 
নুখং ছুংখঞ্চ দৈবাধীনমেবেতাহি পাণীতি। দীদন্ধেন ছুঃখং তদভাবে চ সুখমিতি তাং- 

পধ্যম্ 7৩৪। 

ছুঃখভোগক।লেংপি মান্থযাঃ ম্বভাববৈচিত্র্াদামোদাঁদিকং কুর্ববন্তীত্যাহ বধেতি। ব্যন্তে স্ত্রী 
সভোগঃ কৃর্বস্তি ॥৩৫॥ 

অপব ইতি। জুগুপ্িতাং নিন্দিতাম্, ববপণাং কুদ্রাম্, উপাসতে আশ্রয়ন্তি ॥৩৬| 
ওাঁবতভাবদীপঃ 

যেষাং যাল্তনুক্তপূর্ববাণি, তে ত্রা ॥৩২। উপদ-হবতি--অপ্রাশনমিতি। প্রাশনাদিবঙ্জননিয়দ 
এব পুরষন্তশ্রেনধঃ 1৩৩| দৈবাঁধীনত্বাচ্চ সুখাঁদের্ন ত্য়। শোক: কার্য ইত্যাহ--পাণিমন্ত ইত্যাদিন।। 
দাঁসত্বং বধবন্ধাদিকং হীনবৃ্তিঃ সত্যপি সামর্ধ্যে তদত্যাগং চাগডালাদিদেহং নিন্মাতিবমনিষ্টমপি 

এইবপ প্রাণিগণেব মধ্যে অন্ত যে সকল খাগ্ভ আছে এবং যেগুলি তুমি পূর্বে 
খাও নাই, তোমাব সেগুলিব স্মবণ হয় না ॥৩২॥ 

মোট কথা, ভোজন, স্পর্শন ও দর্শন যে না কব! হয়, ইহাই পুরুষেব নিয়ম এবং 
ইহাই ভাল বলিয়া মনে কবি, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৩৩। 

দেখ! হস্তযুক্ত মনুস্তেব! বলবান্ও হয় এবং ধনবান্ও হইয়] থাকে, এবিষযে কোন 

সন্দেহ নাই £ অঞ্চ অন্ত মনুস্তেব! তাহাদিগকেই দাঁসতে পবিণত কবে ॥৩৪ 

মানুষ বধ ও বন্ধনপ্রভৃতি ঘটিতে থাঁকায় বাব বাব ক্লেশ ভোগ করে; অথচ 
তাহার মধ্যেই তাহীর! বমণ, আমোদ ও হাস্য কবিয়! থাকে 1৩৫! 

বাহুব্লশালী, কৃতবিদ্ভ ও প্রশস্তচিত্ত অন্যান লোকেব! নিন্দিত ও ক্ষু্র পাপবৃত্তি 
অবলম্বন কবেন ॥৩৬। 

২১৯২ 



১৬৯০ মহাভারতে শান্তি 

ন পুকুশো! ন চাগাল আত্মাণং ত্যক্ত/মিচ্ছতি। 
তয়া তুঃ স্বয়া বোন্যা মায়াং পশ্বস্ব যাদুশীম্ ৩৮ 
দৃষট। কুণীন্ পক্ষহতান্ 'মনুষ্যানীময়াবিনঃ। 
সুসংপুরঠ স্বয়। যোন্তা। লব্ধলাভোহসি কাশ্যপ ! ॥৩১॥ 
যদি ব্রাহ্মণদেহস্তে নিরাতন্কো৷ নিরাময়ঃ | 
অঙ্গানি চ সমগ্রাণি ন চ লোকেষু ধিকৃকৃতঃ ॥৪০। 
ন কেনচিৎ প্রবাদেন সত্যেনৈবাঁপহারিণ! । 
র্ঘায়োভিষ্ঠ বিপ্রর্ধে! নাস্বানং ত্যক্ত,মর্হসি॥8 | 

'ভাবতকৌমুদী 
উদ্দিতি। অন্তাম্ অন্যজাতিযু নির্িষ্টাম্। নিয়তমবশ্তমেব 1৩৭ 
নেতি। মাঁ়াং মাষা গ্রভাবনিবদ্ধনামাত্মনি মমতাঁম্1৩৮ 
দৃষ্টেতি। কুণীন্ বিকশহস্তান্। “কুকবে কুণি” ইত্যমবঃ | পক্ষহতান্ পক্ষাঘাতবোগগ্স্তান্, 

আময়াবিনঃ অন/বোগগ্রস্তাংস্চ ৷ নুসংপূর্ণঃ সর্বগা সম্পূর্ণন্গঃ, যোন্যা ব্রাঙ্ষণজাত্যা॥৩৯ 

যদীতি। নিবাতঙ্কঃ সম্তাপহীন: “কক্তাপণস্কাম্বাতক্কঃ” ইতামবঃ | ধিক্ৰৃতো! নিন্দিতো 
ভবেঃ 1৪০ . 

নেতি। মির্থাভূতেন অপহাঁবিণ! মবণাঁয়, চিন্তাকর্ষকেণ কেনচিৎ প্রবাঁদেন চৌধ্যাস্িপবাদেন 
ন, কিংব। সত্যেনৈব তাদৃশেন প্রবাদেন ন, আত্মানং ত্যক্ত মর্থসি। অতএব ধর্থায় উত্ভি্ঠ ৪১1 

ভারতভাবদীপঃ 
দৈববলাঁংকারাদেব প্রাঁণিনামপবিহারধ্যমিতি শ্লৌকপঞ্চকত্ত ভাবঃ ॥৩৪__৩৮ তব ব্বিতবাগেন্য়া 
দৈবমঙ্ক্লমন্তীত্যাহ-_দৃষ্টেতি। কুণীন্ হস্তবিকনান্, পক্ষহতানর্ার্গবাঁতাদিন। নষ্টান্ আময়াবিনো! 
বোগাত্রান্তান্ অধিকছুঃ খানগ্তান্ দৃই। শবয়মাতআানং স্থখিনং মন্তেতেত্যথ; ) ৩৯-৪০| গ্রবাদেন 

এবং তাহারা অন্যান্ত জাতিব পক্ষ নির্দিষ্ট ৃ ত্তিও অবলম্বন করিবার ইচ্ছা কবেন; 
অথচ তাঁহাদের পক্ষে অবশ্যই সেই সেই ভাবে আপন আপন বৃত্তি হওয়া উচিত 1৩৭ 

দেখ, পুকশ বা! চাণ্ডালও দেহত্যাগ কবিবাৰ ইচ্ছ! কবে না, ববং সে-ই আপন 

জাঁতিতেই সন্তুষ্ট থাকে। অতএব কাশ্তপ ! মায়ার প্রভাবে নিজ দেহের উপরে 

যেবাপ মমতা থাকে, তাহা দেখ ॥৩৮। 
কাশ্প! বিকল হস্ত, পক্ষাথাতগ্রস্ত বা অগ্ঠান্ত বোগযুক্ত মন্ুস্যগণকে দেখিয়া! 

তুমি সন্তষ্ট থাক। কেন না, তুমি সম্পূর্ণাঙ্গ এবং নিজেব ত্রাক্মণজাতিব গুণে গ্রাপ্য 
পাইয়াছ ॥৩৯॥ 

তোমার এই ব্রাঙ্মণদেহ যদি সন্তাপশন্ত, বোঁগবিহীন ও সমস্ত অঙ্যুক্ত থাকে, 
তাহা হইলে তুমি লে'কসমাজে ধিকাবেব পাত্র হইবে কেন? 0৪০1 
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বদি ত্রন্নন্! শৃণোত্বেতৎ শরদ্দধাসি চ মে বচঃ। 
বেদোক্তস্তৈ ধর্ন্ত ফলং দখ্যমবাপ্যসি।৪২| 
্বাধ্যায়মগ্নিসংস্কারমপ্রমত্তোহনুপালিয়। 

সত্যং দমঞ্চ দানি স্পর্থিষ্ঠা মা চ কেনচিৎ |৪৩| 
বে কেচন স্বধ্যয়নাঃ প্রাপ্তা যজন্যাজনমব। 

কথং তে বানুশৌচেযুধায়েযুর্বাপ্যশোভনমূ। 

ইচ্ছন্তন্তে বিহারায় সুখং মহ্দবাগুযুঃ |৪৪| 

যেহনুজাতাঃ নুনক্ষত্রে স্ুৃতিখো নুমুহূর্তাঃ | 

বজ্জর্ন[নপ্রজেহায়াং ঘতান্তে শক্তিপূর্ববকমূ 08৫1 

ভারতকৌমুদী 

যদীতি। শ্রদ্দগাসি বিশ্বসিধি। মুখাং ফনং স্বর ॥9২। 

স্বেতি। অপ্রমন্তঃ সাবধান: সন, স্বাঁধাঁনং বেদপাঠম্, অগ্িসংস্কাব* বসতাযাগিগ্রণন্নম্॥3 এ 

যইতি। শোভনমধ্যবনং বেদপাঠো। বেযা* তে, প্রাপ্তা; প্রাপ্তং বোগাঃ। আশাভনং 

দাবিজানিকমা্বহন্নঞ্চ। বিহাবাষ উদ্ভানাদিবিচবায়। যট্পাদৌ্রং ক: 1981 

যইতি। হুনক্ষত্রে বোহিশ্যাঁদৌ, স্ৃতিধো তৃতীযাদেঁ হুদূতূ্ে মাহে্জাদে জায়ন্ত ইতি তে। 

বঙ্জশ্চ দানঞচ গ্রজা সন্তানশ্চ তাঁসামীহাদামুৎপাঁদনচেষ্টাবাম্ 1৪৫ 
ও কির পো আবাদি শপ পি এ পট অপ লগ ₹» ৮৯ ৯ পি পপ পা পি পি পি চকে ক 

্রহ্মধি! অনিষ্টেব দিকে চিত্তাকর্ষক মিথ্যা বাঁ সত্য, কৌন অপবাদবশতই তুমি 

দেহত্যাগ কবিতে পাঁব ন। অতএব ধন্মমুষ্ঠান কবিবাব জন্য গাত্রোথান কব 18১ 

্রাহ্মণ ! তুমি ষদি আমাব এই বাক্য শ্রবণ কব এবং আমাব এই বাক্যে 

বিশ্বীদ কব, তাহা হইলে বেনোক্ত ধর্ম মুখ্যফল স্বর্গ লাভ কবিবে॥৪২ 

তুমি সাবধানে বেদপাঠ, অগ্রিসংক্কাৰ, সত্য ব্যবহার, ইন্্িখদমন ও দান কবিতে 

থাক, কিন্তু কাহার সহিত স্পর্ধ। কবিও ন। ॥৪৩ 

যে কোন ব্রাহ্মণ, বদি সম্যক বেদপাঠ, যজন ও যাজনেব যোগ্য হন, তবে তিনি 

অনিষ্টেব জন্য *শীক ব। অনিষ্ট চিন্তা! কবিবেন কি প্রকাবে? তিনি উদ্যানাদি 

বিচবণেব ইচ্ছা! কবিষা৷ মহানুখই লাভ করিবেন 488] 

ধীহাবা শোভন নক্ষত্র, শোভন তিথি ও শোভন মুহুর্তে জন্মগ্রহণ করেন, তীঁহাব! 

শক্তি অনুসাবে বজ্ঞ, দান ও সম্ভীন উৎপাদন কবিবাব জন্য চেষ্টাই করিয়া 

থাঁকেন ॥৪৫ ] 
পপ এল ৬ ৩৬৬ এ সপ সি আনল সকল ৬ ৯৯ সজ্এ তি তি 

(৪৫) **উত জাতী: “বদ বধ । 
২৬০ ৯৩ ৯ এ সপ শীত অত উপ ৫ অব অপ 



১৬৯২ - মহাভারতে শীস্ত--. 

নক্ষত্রেষানুরেষন্যে ুত্তিথে৷ দুমুূর্তজাঃ। 
সংপতন্ত্যান্ুরীং যোনিং যজ্ঃপ্রসববঞ্জিতাঁঃ |৪৬| 
অহমাসং পপ্তিতকো হৈতুকো ব্দেনিন্দকঃ ৷ 
আহ্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তে। নিরর্ঘিকাম্॥8৭॥ 
হেতুবাদান্ প্রবদিতা বস্তা সংসতস্থু হেতুমৎ। 
আক্রোষ্ট৷ চাতিবক্ত৷ চরহ্মবাক্যেযু বৈ দবিজান্ 18৮ ]॥ 

০০০০০ রাত আসিনি পাচা ৬০৯৮ সা ৯ পাস ৯ সস বি 

নক্ষত্রেঘিতি। আন্ুরেষু অনুরগামিন: ফদন্ত কর্তৃষু ভবণ্যাদিযু; ছুত্তিথো চতুরঘ্যাদৌ, 
দুমুহূর্তজ। ্রযোদশাদিমুহূর্তজাতাঃ। বক: প্রসবৈঃ সন্তানৈশ্চ বর্জিতাঃ 19৬] 

নম্ীদূশো বক্তা বৃদ্ধিমাংস্চ ভবান্ কথং শৃগালত্ং প্রাপ্ত ইত্যাহ ব্িভি:। অহমিতি। হহম্ 
হেতুবাদাদিবশাঁদেব কুৎসিত; পশ্তিত ইতি পত্ডিতক:। কুংদা়াং কগ্রতার; ৷ হেতুকো 
হেতুবাদনিরতঃ | তথা চ আকাণে! নিত্য: অনাবনবদ্ব্যত্বাদিত্যাদিহেতুবাদেন “্তস্মাদ্ বা 
এতস্মাদাতুন আকাশঃ সন্ভৃতঃ ইত্যাদিবেদবাদং খগ্ডিতবানিতি ভাব: । অতএব বেদনিন্দকঃ | 

নির৫ঘিকাং পরমপুকবার্থসাধনৌপযোগিতা শূন্যাম্, ঈঙগাং প্রত্যক্ষম্ লষ্পীরত্যগ্রবৃত্েতি আীদ্দিকী 
তাং ধূমাদিপ্রত্ক্ষেণ বহ্যানুমানরূপামিতার্ঘঃ তর্কবিদ্ভাং গৌঁতমকণীদাদিপ্রণীতং নার- 
বৈশেষিকাদিশীস্ত্রমন্ত লক্ষ্টীরত্য বক্তঃ গ্রীত্যাপ্রীত্য। ব্যাঁসক্ত আনমিতি সংঙ্গেপঃ 1৪৭ 

হেত্িতি। হেতুবাদীন্ প্রবাদিতাঁ। তথাঁচ আত্মা ভিননঃ গ্রাতিবক্তি জন্মমবপাঁদিতেদদর্শনা- 
দিত্যাদিরূপং বছবিধমেব হেতুবাদমুক্তবান্। প্রবদিতেতি তাচ্ছীল্যে তৃষ্লিত তন্ত নিষ্াদিতয়া 

কর্মাদি ন যঠী। এবং বক্তেত্যত্রীপি। ন কেবলং বহমি হেতুবাদান্ প্রবদিতা সংসতহ সভাঁখপি 
তাদৃশমেব হেতুমৎ বাক্য বক্তা। আক্রোষ্া "ত্রয়ে! বেদন্ত কর্তাবো! ভগুধূর্তনিশাঁচরাঃ” ইত্যাদি- 
রূপেণ বেদং প্রতি গালিদাতা । কিছ বরথবাক্যেযু “একমেবাদ্িতীয়ং ব্রহ্ধ” ইত্যাদি বেদবাঁক্যেুচ 
ঘিজান্ বিছুষে ব্রাঙ্গপাঁন্ অতিবক্তা! যুক্তিপ্রদর্শনেন তেষা; বাক্যং খণডক্িতা চ আসমিতানুবৃত্িঃ। 
তথা প্রত্যক্ষমীক্ষে ভিন্নান্ পরা্থান্ কথমেকং ব্রহ্গা্দীকবোমীতি ভাব; ॥৪৮| 

ভাঁবতভাঁবদীপঃ 
কলঙ্কেন, অপহাবিণ! জাতিভ্রংশকবেণ ॥৪১| মৃখ্যং বিবেকং চিত্তশুদ্ধিং বা! /9২--৪৩| বিহাবার 

বথোঁচিতেন বজ্ঞাদিনা বিহর্ভূম্, হুনক্ষত্ে পুত্যাদে। সার্দশ্লৌকঃ 1৪৫॥ আহ্বেষু মূলাশলেযাদিযু 1৪৬ 

পর্ডিতক: কুৎসিতঃ পণ্ডিত, যতো! হৈতুকোহনীবন্দব্যত্বাদিত্যাদিভিরহেতুতিবাকাশীদেবগি 
_নিতাত্বাধন্পবঃ:| বেদনিন্কোথতোহতোহ্গাদার্তমিতি ভদনিত্যত্প্রতিপাদকন্ত ব্্তাপ্রামাণ্য- 
০ কিকিককিককিহ কেকের ৯৬৯ পশলা পাপা পপ পপ পা সপ 

আঁনুর নক্ষত্র, মন্দ তিথি ও ছুষুহূর্তে উৎপন্ন লোকেবা অন্ুবযোনিতে জন্মগ্রহণ 
কবে এবং সৎকাধ্য ও সম্তানবিহীন হইয়া থাকে ॥৪৬| 

আমি পুর্বধ্জন্মে হেতুবাদী, বেদনিন্দক ও নিরর্থক তর্কবিদ্ভায় অনুরক্ত একটা 
ফুঘসিত প্ডিত ছিলাম 1৪৭ 



পর্ব্বণি চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ৷ ১৬৯৩ 

নাস্তিকঃ সর্বশন্বী চ মুরখ$ পণ্ডিতমানিকঃ। 
তাস্তেয়ং ফলনির্ব্িঃ শৃগালত্বং মম ছ্বিজ| |8৯| 
অপি জাতু তথা তম্মাদহোরাত্রশতৈরপি। 
যদহং মানুষীং যোনিং শুগালঃ প্রাগুযাং পুনঃ|৫০ 
সন্তউশ্চাগ্রমততশ্চ যজদানতপোরত | 
জ্ঞেয়জ্ঞাতা ভবেয়ং বৈ বরজ্যবর্জয়িতা তথা ॥৫১| _ 

ভাবতকৌমুদী 
নাস্তিক ইতি। "ন স্বর্গে৷ নাঁপবর্গো বা নৈবাজ্মা! পাবলৌকিকঃ* ইত্যাদিরূপেখ বেদসিদ্ধান্তেষু 

নাস্তিবাঁদী, সর্ধেষু বোস্থত্যাদিবাঁক্োষু মিথ্যাত্বেন শঙ্চত ইতি সর্দশঙ্কী । অতএব গপ্ডিতমাঁনিকঃ 
পণ্ডিতাঁভিমানী মূর্খ আসম্ বধার্থজ্ঞানাভাবাং। তন্ত তাদৃশমূর্থন্ত ইর* ফলন্ নিরু্তিঃ 

নি্পতিঃ সন্, মম শৃগালত্বং জাতম্ 1৪৯ 
অগীতি। অপিশৰঃ প্রশ্নে, জাতু কদাঁচিৎ। অহোবাত্রশতৈবিতি বহুকালোপনক্ষণম্ 1৫০1 

ভারতভাবদীপঃ 
কর্তা। ঈক্ষা প্রতঃক্ষং তামমপ্রবৃত্তা ঈক্ষ1 অক্ষ ধূমাদিদর্শনেন বহ্যাঘ্িনুমানং তংগ্রধানামানীক্ষিকীং 
তর্কাবিদ্থাং কণতক্ষাক্ষচবণাদিপ্রণীতং শান্্ম্। নিবর্থিকাঁং পুকার্থচতুষটশূন্যাং শ্রুত্যেকগম্যন্ত 
বস্তততবন্ত নির্ণরান্ূপযোগিনীম্ ॥৪%| প্রবদিতা গ্রকর্ষেণ বদিত শ্রতেবহনমানাবিবোধেনৈব 
গ্রামাণ্যং ন শ্বত ইতি বদ্দিতা। নম নাঁস্তিকান্ প্রত্যেতদক্ত.ং যুক্তং যুক্তিবলেনৈব বেদাপ্রামাণ্য- 
বাদিনাং তেযাঁং নিবসনী়ত্বার্দিতি নায়ং দৌষ ইত্যত আহ--সংসংস্ন সমীচীনেষু সাধুঘণি হেতুম 
দেব বক্তা ন শ্রতিমৎ। আক্রোষ্টা। পকষবাক্। অভিবক্তাভিক্রমা বক্তা] ব্রদ্ষবাক্যেযু বেদ- 
বাঁক্যেযু বিচার্যামাঁণেহু॥৪৮| নাস্তিকো বেদপ্রামাণা নিন্দকঃ ৷ সর্শঙ্কী স্বর্গাদুষ্টাদিসীঁবংপি 
শ্কাবান্। শ্বভাববাঁদেন চাঁভিত আব্ম্মমাণোহ্নবস্থিত ইত্যর্থ: | কুত্কমনাঁদৃত্য বেণমার্গে এব 
বয় স্থাতব্যমিতি ভাবঃ॥৪৯| মম তু এতদত্যন্তং প্রাধ্যমিত্যাহ--অগীতি। তক্মান্বীনযোনিদাৎ 

তৎকালে আমি কেবল যে এক এক জনেব নিকট সেই হেতুযুক্ত বাক্য বলিতাম 
তাহা নহে, বহু সভাতেও তাহাই বলিতাঁম এবং বেদেব উপবে গালি দিতাম ও বেদ- 
বাক্যসম্বন্ধে বিচারে পণ্ডিতগণকে পবাঁজয় কবিতাম ॥8৮। 

তারপব আমি সেই জন্মে নাস্তিক ছিলাম, বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতিব সিদ্ধাস্তেব উপবে 

আশঙ্কা কবিতাম ; স্ৃতবাং তখন আমি পণ্তিতাভিমানী একটা মূর্খ ই ছিলাম | 
ব্রাহ্মণ! তাহীবই এই ফল হইযাছে যে, আমি এই জন্মে শৃগাল হইযাছি ॥৪৯| 

হাঁয়! এই শুগলবপী আমি আব কি বহুকাল পবে কখনও মানুষ হইতে 
পাবিব [বিব 1 0৫৭ 

৫১ “ জেং ভ্রাতা বর্জাং বর্জমিতা, তথা। ভীন্গ উবাচ নি। 



১৬৯৪ মহাভারতে 

ততঃ স মুনিরুখায় কাশ্যপন্তমুবাচ হ। 
অহোবতাসি কুশলো! বুদ্ধিমাংশ্চেতি বিল্মিতঃ ॥৫২| 

সমবৈক্ষত তং বিপ্রে৷ জ্ানদীর্ষেণ চক্ষুষ। 
দর্শ চৈনং দেবানাং দেবমিন্দ্রং শচীপতিষূ ॥৫৩ 

ততঃ সংপুজয়ামাস কাশ্যপো হরিবাহনমৃ। 
অনুজ্ঞাতন্ত তেনাথ প্রবিবেশ বমালয়মূ্ |৫৪॥ 

ইতি শ্রীমহাঁভারতে শতপাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্বণি 
মোক্ষধর্মে শৃগালকাশ্যপসংবাদে চতুঃসগুত্যধিকশততমৌহিধ্যায়ঃ |০। গ 

ভারতকৌমুদী 
সন্থ্ট ইতি । অপ্রমন্ত; কর্তব্য কর্ণণি সাবধাঁনঃ ॥৫১| 

তত ইতি। কুশনঃ কর্মণি নিপুণ; ৷ বিন্মিতো। জাত ইতি শেষঃ1৫২| 
সমিতি। জ্ঞানদীর্েণ জ্ঞানাদ্দুবদর্শিন)। দদর্শ জানাতি স্ম 1৫৩| 

তত ইতি। হরিবচ্ৈ'শ্রব! অশ্ে! বাহনং ঘন্ত তম্। তেন হবিবাহনেন॥৫৪ 
ইতি মহামহৌপাধ্যায়-ভাঁবতা চাঁ্-্রীহবিদাসসিদ্ধান্তবা সীশভ্াচার্ধ্যবিবচিতাাং মহাঁভাঁবত- 

টীকায়াং ভাবতকৌ মুদীসমাখ্যায়াং শান্তিপর্ববণি চতুঃসগ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ 1০ 

ভারতভাবদীপঃ 

গৃপানমুক্ত ইতি শেষঃ1৫০--৫২॥ জমবৈক্ষতেতি। দিব্যজ্ঞাঁনবভাঁং কাশ্ঠপাঁদীনামপি দেহাঁভি- 

মানাবেশাদীদৃশী বুদধির্ভবতি, কিমূত প্রারুতানামিতি দেহাঁবেশে! বজ্জর্য ইতি ভাব: | যথোকদ্_ 

পদেহাঁবেশাং প্রমাগ্ঘতি” ইতি ॥৫৩| হৃবিবাহনমিল্দ্রম্ ॥৫৪| 
ইতি শাস্তিপর্বাণি মোক্ষধর্ণে নৈললকন্ঠীয়ে ভাবতভাবদীপে চতুসপ্তত্যধিকশততমোধধ্যাযিঃ 1১৭৪| 

পাশপাশি 

এবং সেই জন্মে সর্ববদ! সন্তুষ্ট, কর্তব্য কার্য্যে মনোযোগী, যজ্ঞ দান ও তপন্তায় 

ব্যাপৃত, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও বর্জনীয়ের বর্জিত! হইতে পারিব কি 11৫১1 

তাহাব গব কশ্যপবংশীয় সেই মুনি গাত্রোথান করিয়া, শু্গালকে বলিলেন 

“কি আশ্চর্য, তুমি শু্গাল হইয়াও কারধ্যদক্ষ ও বুদ্ধিমান্ হইয়াছ, ইহাতে আমি 
বিন্ময়াপন্ন হইয়াছি” ॥৫২। 

তাহাব পর সেই ত্রাক্মণ শৃগালের প্রতি জ্ঞাননয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং 

দেখিলেন, এ শুগাল দেবরাজ শচটীপতি স্বয়ং ইন্দ্র ॥6৩| 
তদনস্তর কণ্যপবংশীয় সেই মুনি ইন্দ্রের পূজা! করিলেন এবং তীহার অন্মতি- 

জে আপন ভবনে যইযা প্রবশ কৰিলেন ৫৫৪ _ 
* “" অশীত্যধিকশততমোহ্ধ্যারঃ বন্ধ বর্ধ, “* অষ্টগণ্তত্যধিকশততমোধধ্যার নি। 



পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ 

৫ ৃ 

যুধিত্ঠির উবাচ। 
বঙ্যত্তি দর্তমিষ্টং বা তপত্তপ্তং তথৈৰ চ। 

গুবণাং বাপি শুজীধ। তন্মে ভ্রহি পিতামহ । ১] 

ভীম্ম উবাচ। 
আত্মনানর্থযুক্তেন পাঁপে নিবিশতে মন । 

সবকর্মকনুষং কৃত্ব! কৃচ্ছে, লোকে বিবীঘতে ২ 

ভাঁবতকৌমুদী 
যদীতি। দর্ত* দানম্, ইষ্টং যন্তঃ | তগিহলোকে শুভং ভবেরবেতি শেবঃ 1১ 
আত্মনেতি। অনর্থ।ঃ কামক্রোধাদয়ন্তৈযুক্রেন, আত্মন] বৃদ্ধা, মনঃ প!পে পবস্থীসংঘর্গাদৌ 

নিবিশতে। ইখঞ স্বকর্মণৈব কনুষং পাপং কত1, লোঁকে গতি, বৃদ্ডে নখে, বিবীযাত তেন 
তেন কর্ধীণৈব মাহুষে| নিপাত্যতে ২ 

ভাবতভাবদীপঃ 

আঁজগবরতলাপ্ভ প্রজ্রেব দেহাঁবেশনিবৃতিদ্বাবেণ হেতুবিতু।ভ্রমূ, তত্র প্রন্ঞ| বৃদ্ধেঃ পবিণাম- 
বিশেষঃ, স চ ক্ীবদধিবং স্বভাঁবাদেব কাঁশক্রমেণ ভবিষ্যতীতি দকেষাদের্বর়ধাং মঘানঃ শঙ্কতে 
যদীতি। “শবণাগতসন্ত্রাণ, ভূতানাম্পাইংসনাঁম্। বহির্বেদি চ যদ্দানং দত্তমিত্যভিদীয়তে ॥ 
আগ্নিহোত্রং তপ, শেচং বেদানাং চানশাদনম্। আতিখাং বৈশদ্বঞ্ ইষ্টমিত্যভিদীবতে ॥” দত 
গৃ£স্ত্ত ধ্মাঃ | তপো। বানপ্রন্স্ত । গুকশুশ্বা ব্রন্াচাধিণঃ | বদি দর্তাদিকং গুভাদৃষ্রোৎপাদন- 
দ্বাৰা কাঁপা ন্থবীরগ্রজহেতুর্ভবতি, তনতহি মে মহমমুষ্টয়খেতর্দিতি ব্রহি, নোচেৎ স্বভাঁব এব শবণং 
মূমিতার্থঃ॥৯। স্থভাববার্দে সর্ধেষা* তৌতিকানাধুংপত্তাদীবেবক্ঈপ্ব সামগ্রী তথা! চ- 
্থদীর্ঘপাধবসাধুজুখদুঃখাদিবৈচিত্র্ং জগতি দৃগ্তমানং নোপপ্তেতস্ত্রাবগ্ং কন্ম জনতমদৃষ্টং কাবণ- 

মভ্যুপে়গিতি মতা "পুণ্যে। বৈ পুণোন কন্মণী1! ভবতি পাঁপঃ পাপেন” “বুদ্ধিঃ কন্মীচসাবিণী”তি 

শ্রুতিম্থৃতিসিদ্ধ: কণ্মণঃ সসংপ্রপ্রাহেত্যাহ_-আয্মনেতি। আম্মা! বৃদ্ধা মনথঃ কাঁমক্রোধাি- 
সপাস্পীশপীশিসপিশীশ শী পাশ শা সপ শি 

যুধিষ্টিব বলিলেন--'পিতামহ ! যদি দান, যন, তপস্যা ব! গুকশুশ্রাবা থাকে, 
তবে ইহলোকেই তাহাঁব ফল পাঁওহা যাঁষ কি না, তাহ। আপনি আমাব নিকটে 

_ব্ঝুন' ॥১ 

(৯) খে মচহিদীতে নি 

2 



১৬৯৬ মহাভারতে শাস্তি 

দুর্ভিক্ষাদেব ছুর্ভিক্ষং র্েশাৎ ব্লেশং ভয্বাস্তয়মূ। 
স্বতেভ্যঃ প্রস্থতং যাস্তি দরিদ্রাঃ পাঁপকারিগঃ ॥৩] 
উৎসবাহুৎস্বং যাস্তি স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখমূ। 

শ্রদ্দধানাশ্চ দান্তাশ্চ ধনাট্যাঃ শুভকারিণঃ ॥»॥ 

ব্যালকুঞ্জরহর্গেষু সর্পচৌরভয়েষু চ। 
হস্তাবাপেন গচ্ছস্তি নাস্তিকাঃ কিমতঃ পরমূ ॥৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
ভুভিক্ষাদিতি। ছুভিগ্ষমধিকমিতি শেষঃ। এবমন্তাত্র। দবিদ্রাঃ পুণ্যহীনা জনা:4৩৷ 

উৎসবাদিতি। উৎসবমধিকমিতি শেষঃ। এমমন্তত্রাপি। শ্রদ্দধানাঃ শী্াদিবাকেযু 
বিশ্বসন্তঃ, দাত্তা জিতেনিয়া:, ধনাঁচ)াঃ পুণ্যবন্তো জনাঃ 181 

ব্যালেতি। নাস্তিকাঃ হন্তয়োবাব!পঃ শৃঙ্ঘলয়া। বন্ধনং তেন তন্দরপেণ, ব্যালকুঞবৈঃ হু 

হস্তিভিঃ দুর্গে দুর্গমেযু সর্পচৌবেভ্যো ভয়ং যেু তাদৃশেষু চ, বনেষু গচ্ছন্তি অতঃপবং তৈঃ কিং 
কর্তব্যমিতি শেষঃ বাজবিধানাৎ ॥৫॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

স্্যুক্তেন কৃচ্ছে, ছুঃখদে নবকাদৌ বিধীয়তে ভোক্তুমধিক্রিয়তে 1২] মৃতেত্যে! মবণেভ্যঃ, মৃত, 
মরণাস্তবম্; অবিলঙ্বেন পুনঃ পুনপ্রিয়ত্ত ইত্যর্থঃ। ““অখৈতযোঃ পথোর্ন কতবেণ চ ন তানীমানি 
্ত্রাপ্যসকৃদাবর্তীনী”তি শ্রতেঃ1৩__৪ হন্তাববাপ্োতে প্রবেস্তেতে বন্সিক্লিতি হস্তনিগড়ন্ডেন 
নিশড়িতাঃ সন্তো নাস্তিকা বাষ্্াদদুবীরতা ব্যালাদিমতসবনেষু গচ্ছস্তি নিগড়িতহ সততা ব্যালাদীন্ 

ভীগ্ম বলিলেন-_“কাম-ক্রোধাদিযুক্ত বুদ্ধির প্রেরণায় মন পাপকার্্যে নিবিষ্ট 
হয়; তখন মানুষ, আপন কার্যযঘাবাই পাপ করিয়া, কষ্টে নিপতিত হইয়া 
থাকে ॥২1 

পুণ্যহীন অথ্চ পাঁপকারী 'লোঁকেবা ছুর্ভিক্ষ হইতে অধিক দুর্ভিক্ষ, কষ্ট হইতে 
অধিক কষ্ট, ভয় হইতে অধিক ভয় এবং আত্মীয়েব মৃত্যু হইতে অধিক আত্মীয়ের 

মৃত্যু অনুভব করে ॥৩| 

আর শশস্রাদিবাক্যে বিশ্বীসকারী, জিভেন্দ্িয়, পুণ্যাবান্ ও সৎকার্ধ্যকারী 
লোকেবা উৎসব হইতে অধিক উৎসব, স্বর্গ হইতে উত্তম স্বর্ন এবং সুখ হইতে 

গুকৃতব সুখ অনুভব করেন ॥৪॥ 
নাস্তিকেবা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া, শৃঙ্ঘলিত হস্তে হুষ্ট হস্তিতবারা দুর্গম এবং 

সর্প ও চৌবেব ভয়ে ভীষণ বনে গ্রমন কবে; তাহারা ইহার পরে আর কি 
করিবে ? ॥৫॥ 

(৪) ..-সত্যন্থাঃ গুভকাবিণঃ_নি। 



পর্ববণি পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৯৯৭ 

প্রিয়দেবাতিথেয়াশ্চ বদান্যাঃ প্রিয়দাধবঃ | 
ক্ষেম্যমাত্ববতাং মার্গমান্থিত৷ হস্তবক্ষিণমূ্ |৬| 
পুলাক৷ ইব ধান্তেষু পুতিকা৷ ইব পক্ষিযু। 
তদ্িধান্তে মনুস্বোষু বেষাং ধর্শো ন কারণম্ ॥৭| 

সুশীঘ্রেমপি ধাবন্তং বিধানমনুধাবতি। 
শেতে সহ শয়ানেন বেন বেন বথা কৃতমূ |৮1 

উত্তবিপবীতমাহ প্রিয়েতি। প্রিয়! দেবা দেবপূজা! আঁতিথেয়! অতিথিসংকাবাশ্চ যেষাং 
তে, বদান্তা। দানশে গঁঃ, প্রিষ্না: সাববো৷ যেষাং হে তাদৃশাশ্চ জনাং, দক্ষিণো! হস্ত ইতি হস্ত" 
দ্দিণন্তমূ, অগ্নিন্তোক ইত্যাদিবৎ বিশেষণন্ত পবনিপাতঃ| স্বকীরং দক্ষিণং হস্তমিব, ক্ষেমাং 
মন্গ্যণ্, আত্মবতাং প্রশন্তচিভীনাং যোগিনাং মার্গং মুক্তিপথম্ আহিতা আরূঢা ভবস্তি ॥৬। 

পুলাকা ইতি। বেবাং ধর্ম ন কাবণং সর্ববাবস্তহেতুঃ, তে মনুয! ধান্যেমু মধ্যে পুলাকা 
অন্তঃশহ্শূ্বা। ইব, পক্ষিযু মধ্যে পুতিক| মৃশকা! ইব চ, মহগষ্বেযু মধো তথিধা নিৰৃষ্টাঃ ॥% 

স্শীপ্রমিতি। যেন যেন জশেন বথা কণ্ধ রুতম্, বিধীরত ইতি বধানং তৎ গ্রাক্তনং কর্ম, 
সুশীগং ধাবস্তমপি জনমনুধাঁবতি, তথা শমানেন সহ শেতে 1৮1 

ভাব্তভাবদীপঃ 
বাবযিতুমশক্তা অতন্তমুদগং প্রাপুবনতীতর্থঃ। ব্যালো ছু্টগঞ্জঃ॥৫॥ আতিখেরমতিথিহিতং 
সথানদানাদি আত্মবতাঁং জিতচিন্তানাং যোগিনাং মার্গং দেব্যানং হস্তদক্ষাং হস্তোপ্লক্ষিতেন 
তংকর্তব্যেন দানাদিন| কর্ম] দক্ষিণমন্থকৃশম্ ৷ পুল|ক। গর্তোন্সব1! ভক্তসিব্থবন্নটবীজ ভাবাঃ, 

পৃতিধান্ঘমিতি যাবং | পুস্তিকা, মশকঃ। কাবণং নুখান্দিহেতুঃ ॥%। গুভপ্রক্ঞাহেতুবপি ধর্ম 

এব চেন্তত্র প্রবৃত্তিবপি পূর্বকন্ধীয়ন্তেতি কিং পুকষকাঁবেণেতাপ্্যাহ-হুগীঘমিতি। বিধানং 
প্রীকৃকর্ম ধাবন্তং যতমানমন্ধাবতি ফনপ্রদানেনাহ্ইনবতি 'অন্ববমূক্ত ব্যতিবেকমাহ--শেতে ইতি | 

দেবপুজ! ও অতিথিসৎকাৰ খাহাদেৰ প্রিষ, ধাহাব| দানে মন্ত এনং সাধুর 
ধীহাদের গ্রীতি উৎপাদন কবেন, তীহাব। আপনাদেব দক্দিশহস্তেব হ্যায়, মঙ্গলজনক 

যোগিগণেব পথে আব্ঢ থাকেন ॥৬ 

ধর্ম যাহাদেব যে কোন কার্যে উদ্দেশ্য না হয, সেই সকল মানুষ, ধান্যেব মধো 
চিটাব ন্যা এবং পক্ষীব মধ্যে মশাব তুল্য মানুষেব মধ্যে নিকৃষ্ট 1৭ 

যে যে মানুষ পূর্বে যেমন যেমন কর্ম কবিয়াছিল, সেই সেই মানুষ অঁতিবেগে 
চলিতে লাগিলে, সেই সেই কর্ণ তাহাদেব পিছনে অতিবেগে চলে এবং সেই সেই 
লোক শযন কবিয়। থাকিলে, সেই সেই কর্ন তাহাঁদে নিকটে শান্ততাবে থাকে 1৮1 

0” তথিধান্ডে মযাণাং_বদ বন্ধ 89558 
২১৩ 



১৬৯৮ মহাভারতে শান্তি-- 

উপতিষ্ঠতি তিঠন্তং গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি । 
করোতি কৃুর্ব্বতঃ কর্ম ছায়েবানুবিধীয়তে ॥৯॥ 
বেন যেন বথা যদ্যৎ পুরা কর্ম সমীহিতমৃ। 
তত্দেৰ নরে! ভূঙ.ক্তে নিত্যং বিহ্তমাত্বনা ॥১০| 
স্বকর্মফলনিক্ষেপং বিধানপরিরক্ষিতমূ ৷ 
ভূতগ্রামমিমং কালঃ সমন্তাৎ পরিকর্ষতি ॥১১| 
অচোগ্মানানি ঘথ। পুজ্পাঁণি চ ফলানি চ। 
স্বং কালং নাতিবর্তন্তে তথ৷ কর্ণ পুরাকৃতম্ |১২॥ 

ভাবতকৌমুদী 
উপেতি। তথা তৎ প্রাঁনং কণ্ম তিষঠন্তং জনমুপতিষ্ঠতি, গচ্ছন্তং জনমগগচ্ছতি, তথা 

কর্ধ বুর্বতে| জনন্ত বন্ম করোঁতি। অতএব বিধাত্রা! তৎ কন্ম বশ্মিণশ্ছায়ব অন্গবিধীর্তে 

অনুবরিক্রিবতে ॥ন॥ 
যেনেতি। সমীহিতং চেষ্টা বতম্। তত্তদেব তত্তৎ ফলমেব |১০॥ 
স্বেতি। কালঃ, স্বকর্মফণন্ত নিক্ষেপ; স্থাপনং যন্দিন্ তম্, তথা বিধানেন গ্রাক্তনকন্মণ| 

পবিবঙক্ষিতম্, ইমং ভূতগ্রামং প্রাণিসমূহদ্, সমন্তাৎ সর্বানগ দিক্ষু পবিকর্ষতি ॥১১ 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
যেন ষেন যথা কৃতং তং তং প্রতি তগ! প্রাক্কর্ম ফনদমফলদ্চ ভবতি ॥৮| কর্ম গ্রাচীনং ছায়েবামু- 

'বিধীয়তে পুকষেণ স্বস্তাচ্কুলং ক্রিয়তে । অনাঁদৌ সংসাঁবেহনস্থানাং সতামসতাং বা বর্ধণামহ' 
ূ্বমহ্পূর্বমিতি স্পর্দয়। ব্ব্ষফনদানায় বুগগছপছ্িতানাং বদেখ কম্মাবিকলঃ পুকযকাবোহুগৃহাতি 
তদেব প্রভবতীত্যর্থ: ॥৯॥ বেনেতি। ভূঙ্ক্তে ইতি বর্চমানার্থনট্গ্রয়োগেণৈহিকভোগে এব 
প্রাক: প্াবল্যংন ্ বামুগ্মিকভৌ গার্থায়াং যক্ঞািগ্রবৃতৌ, বিবিপ্রতিযেধশানীনির্ঘক্যাপত্েবিভার্থ:। 
1নত্যমপবিহীধ্যম্ ॥১০॥ ব্বকর্মণঃ ফলং স্বর্গপশ্থানি, তদেব নিন্দেপরপং বিধাঁনেন করান 

সিসি ৭৬ ৯৯৮৯, সা 

মানুষ দাঁড়াইয়া থাকিলে, গ্রজ্তন বর্ম তাহাব নিকটে দাড়াইর। থাকে, গমন 

করিতে লাঁগিলে অন্ুগমন কবে এবং কর্ম কবিতে থাকিলে কর্ম কবে; অতএব 

বিধাতা! প্রাক্তন কর্মনকে মানুবেব পক্ষে তাহার ছায়াব ন্যায় অনুবন্তা কবিয়াছেন॥১৯। 

যে যে মানুষ পূর্ববজন্সে যেদন যেমন ভাবে যে যে কর্ণ কবিয়াছিল, ইহজনে 

নিজকৃত সেই সেই কর্মেৰ কল সর্ববদা ভোগ কুবে ॥১০॥ 
আপন আপন কর্দ তাহাব ফলকে প্রানিগণেব উপবে গচ্ছিত বাখে এবং সেই 

কর্ম সেই ফলভোঁগ কবিবাব জন্যই প্রাণিগণকে বক্ষা করে; এই অবপ্থার কাল 
সেই প্রাণিগণকে সকল দিকে চালাইতে থাকে 1১১| 

শসা নটি সড 



পবব ণি পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যাঃ | ১৬৯৯ 

সম্মানশ্চাবমানশ্চ লাভালাভে ক্ষয়োদয়ৌ। 
প্রবৃভানি নিবর্তন্তে বিধানান্তে পুনঃ পুনঃ ॥১৩| 
আত্মনা বিহিতং ছুঃখমাত্বনা বিহিতং সুখমৃ। 
গৃর্শন্যামুপাদাষ ভূজ্যতে পৌ্বদেহিকমূ্ ॥১৪| 
বালো৷ যুবা চ বুদ্ধশ্চ ঘৎ করোতি শুভাশুভমূ। 
তম্তাং তশ্থামবস্থায়াং তৎ ফলং প্রতিপদ্ভতে ॥১৫] 

যথা ধেনুসহম্রেমু বৎসো বিন্বতি মাঁতরমৃ। 
তথা পূর্বকৃতং কর্ম কর্তীরমন্তুগচ্ছতি ॥১৬| 

ভাবতকৌমুদী 
অচোগ্িতি। অচোগ্ঘানানি লেনাপ্াগ্রে্ঘমাণানি। তদী পুবাকৃতং কন্ম, স্বং স্বকল- 

জনন্সধ্ন্ধিনং কাশ* নাঁতিবর্জত ॥১২॥ 

সম্মান ইতি। বিশন্ন্তে প্রক্তনকন্মণীবসানে, পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তানি ভবস্তি, তং 
ফাবপেণাবি3রবস্তি নিবর্তান্তে চ ॥১৩। 

মায্বনেতি। আয়না আত্মকম্মণ।। গর্ভশয্যামুপাদাষ গর্ভে প্ররেশাবধ্যেবেত্যর্থঃ ॥১৪॥ 
বাশইতি। তন্তাং তশ্তা' বাস্যাদিবপাযাম্। প্রতিগগ্থতে প্রাঞ্জোতি ॥১৫॥ 
অব বর্ণাকর্তুতিমং কণ, নান্নসবদ্িত/াহ বখেতি। বিন্দতি লততে ॥১৬। 

কেহ চালাইযা না দিলেও যেমন বৃক্ষেব ফুল ও ফল, আপন আপন কাল 

অতিক্রম কবে না, তেমন পুর্বজন্মকৃত বর্্মও আপন আপন কাল অতিক্রম কবে 

না ॥১২॥ 

ূ্ববজন্নে কর্মা কৰা থাকিলে, সম্মান ও অপমান, লাভ ও অলাভ এবং উন্নতি ও 

অবনতি বাব বাব হয় ও যায ॥১৩। 

গ্রধীরা নিজেবাই কর্ম্েৰ ফলে সুখ ও ছুঃখ পূর্ববজন্মে উৎপাদন কবিয| বাখিয়া" 

ছিল, ইহজন্মে ম,তাব গর্ভে প্রবেশ কবা অবধি সেই পূর্ববজন্মকৃত স্থখ ও ছুঃখ তাহাবা 

ভোগ কবিতে থাকে ॥১৪॥ 

বালক যুবক ব। বৃদ্ধ ইহজন্ে যে ধর্মকাঁধ্য ব| অধর্নকারধ্য কবে, পবজন সেই 

সেই ব্যসে তাহাৰ ফলভোগ কবিবা থাকে ॥১৫। 

বেমন সহশ্র সচম্্র ধেনুব মধ্যে কোন একটী বম অন্বেষণ কৰিতে থাঁকিযা, 

তাহাব মাঁতাব শিকটেই উপদ্ধিত হয, তেমন অসংখ্য কর্মকর্ত। থাকিলেও পূর্ব্বন্ূত 
কর্ণ সেই কর্মের কর্ততবই জন্সবণ কবে 1১৬। 

(১৫) "" তঙ্তাং তঙগাববহাযং ভূঙ কে জনি জন্মনি-নি। 



১৭০০ মহাভারতে শাস্তি -. 

সমুন্নমগ্রতো বন্ত্রং পশ্চচ্ছুধ্যতি কর্ণ | 
উপবাঁসৈঃ প্রতন্তানাং দীর্ঘং সুখমনভ্তকমূ ॥১৭॥ 
দীর্ঘকালেন তপস! সেবিতেন তপোঁবনে। 
ধর্মনির্দ,'তপাপানাং সংপদ্থন্তে মনোরথাঃ ॥১৮| 

শকুনানামিবাকাঁশে মৎস্ানামিব চোঁদকে। 
পদং যথা ন দৃশ্যেত তথ! রা গৃতিঃ ১৭ 

স্পা শালা পপ পাপী শা পা 

উল্তার্থে দৃষ্টানতান্তবমাহ সমুন্নমিতি ৷ বস্রম্ অগ্রতঃ পূর্বম্, সমু্ং ক্রদরমাদিন ক্রিন্নং ভবতি। 
প্উন্দী ক্লেদনে” ইত্যুন্দধাতোঃ ক্তপ্রত্যযে রূপম্। বথ| কর্ম প্রক্ষালনাক্রিযবা! পশ্চাৎ শুধ্যতি ; 
তথা পূর্বং কৃতপাঁপানাং গশ্চাদুপবাঁসৈঃ প্রতপ্তানাং ধর্থাকার্ধে* করিষ্টানাং দীর্ঘমনন্তকঞ্চ হুখং 
ভবতি ॥১৭॥ 

দ্ীর্েতি। সেবিতেন অনুষ্ঠিতন। সংগদ্ভন্তে পূর্ণ! ভবস্তি ॥১৮। 

অথ্ব৷ ব্র্ঙ্ঞাঃ স্বেচ্ছবৈব বিচবস্তীত্যাহ শকুনানাঁমিতি। শকুনানাং পদ্দিশীম্, পদং স্বানম্। 
জ্ঞানবিদীঁং বর্বক্তানাং “সত্যং জানমানন্দং ত্র” ইতি শ্রুতেঃ 0১৯] 

ভাঁরতভাবদীপঃ 

বক্ষিতং গৌণকন্মীভৃতং ভূতগ্রামং প্রতি কাঁলঃ সমনূকর্ষতি 1১০--১৬| সমুন্ং জলেন রিম 

উন্দী ক্রেদনেহস্ত নিষ্ঠায়ং বপম্। সবুক্তমিতি পাঠে মলেনেতি শেষঃ। স্থির্মিতি পাঁঠে 

স্বেদদেন মলিনমূ। কর্ম! ক্ষালনেন উপবাঁসে। বিষরত্যাগঃ অনন্তকং সুখং মোক্ষং [১৭ মনোব্থা 
জ্ঞানলাভিবিষয়:1১৮॥ প্রাপ্তজ্ান] ন কাধ্যব্র্ঘলোকং গচ্ছন্তি £ কিন্ত “ন ভন্ত প্রাণ! উৎক্রীমনতয- 

ত্রৈব সমবনীয়ন্ত” ইতি তত্ববিদঃ গ্রাঁণাদীনাং প্রলয়স্ত শুদ্ধ প্রত্যগাত্বন্েবশ্রবণাদাত্মা চন তর 

যোগা ইত্যাশয়েনাহ_শহুনানামিতি। জ্ঞানবিদাং রধবিদাং গতিঃ পৰায়ণং অদৈবেতাট। 

বন্ত্র যেমন প্রথমে কদিমাক্ত হয, পবে রচ্ষীলনদারা তাহা আবাব শুদ্ধ হয় ; তেমন 

মানুষ প্রথমে পাপ কবে, পৰে পুণ্য কর্ণানৃষ্ঠানে ক্িষ্ট হইলে; তাহার দীর্ঘকাল স্থায়ী 
অনস্তস্খ হয় ॥১৭॥ 

তপোবনে দীর্ঘকাল তপস্যা করিলে সেই ধর্মের গুণে মানুষের পাঁপ নষ্ট হইয়! 

যায়, তখন তাহার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হয় ॥১৮। 

আকাশে যেমন পক্ষিগণের এবং জলে যেমন মৎন্যগণেব অবস্থিতিব স্থান দেখা 
বায় না, তেমন ব্রন্মজ্ঞদিগেব গতি বুঝ] যায় ন1 1১৯1 

স্পা 

(১৭) অত্র দাক্দিণাত্যপুত্তকে মহাঁন্ পাঠছেদো) ভরষব্যং। ত 
(১৯) শরুনীনাংধন্থবিদাং গভিঃ-_নি। রি 



পর্ববণি ষট সপ্তত্যধিকশততমৌইহধ্যায়ঃ। ১৭০১ 

অলমন্যৈরুপালস্তৈঃ কীন্তিতৈশ্চ ব্যতিক্রমৈঃ। 
পেশলপ্চানুপঞ্চ কর্তব্যং হিতমাত্বনঃ ॥২০| 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্ব্বণি 
মোক্ষধর্শে পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যাযঃ |০| ক 

০০৩ 
০০০ 

ভি 

বট সপ্ত ত্যধিকশত তমোহধ্যায়ত। 
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বুধিষ্ঠির উবাচ। 
কুতঃ সক্টমিদং বিশ্বং জগৎস্থাবরজঙ্গমম্ | 

প্রলবে চ কমভ্যেতি ভম্মে ভ্রহি পিতামহ ! ॥১॥ 

ভাবতকৌমুদী 
আনন্িল্ত। উপালন্ত্ৈ: পাঁপিনা* তিবন্বাবৈঃ, ব্যতিত্রমৈঃ কর্তব্যবিপবীতকবণৈঃ। পেশলং 

নিপুণন্ হবধপঞ্ণ বগা] স্তান্তথা বর্তব্যম্॥২৭| " 

ইতি মচাদহোপাধ্যার-ভীবতাঁচাধ্য-শ্রীহবিদীসসিদ্ধান্তবাঁগীশভট্রাচাধ্যবিবচিতায়াং মহাভাঁবত- 
টাকারাং ভাবতকৌমুদীসমাখ্যাযাং শান্তিপর্ববণি পঞ্চসগ্তত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥৭। 

কৃত ইতি। বিশ্ব সর্দম্। কমভ্যেতি কম্সিন্ প্রবিশতি ॥১ 

ভাবতভাবদীপঃ 

রদ্ধবিদ্বরদ্ধৰ ভবতি* ইতি শ্রুতেঃ ॥১৯॥ উপালভৈব!ক্ষেপবাকোঃ, ব্যতিক্রমৈবপবা ধৈ অলমুক্তৈঃ 
পরধ্যাপ্তং পেশলং কৌশলযুক্ত যথা! স্তাভথা। সৎকর্মতিঃ সদাসনোদয়াৎ সাঁধৰী প্র্ঞা সমুদেতীতি 
ভাবঃ ॥২০॥ 

ইতি শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মে নৈনকীয়ে ভাঁবতভাঁবদীগে পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৭৫॥ 

গাপিগণেব অন্ত তিবস্কাব কিংবা সাধাৰণ লোকেব কর্তবা লঙ্ঘনের কথা 

বলিবাব প্রযোজন নাই; তবে মানুষ সুকৌশলে ও অন্ুবপভাবে নিজেব হিত 
সাধন কবিবে" ॥২০॥ 

*** একাশীত্যধিকখততমোহ্ধ্যায়৮ বর্গ বর্দ | *** একো নাশিত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়”-_নি। 
(১ কুত স্থষ্টমিদং সর্বংং কিমভোতি-_লি। 



১৭০২ মহাভারতে শীন্তি- 

সসাগরঃ সগগনঃ দশৈলঃ সব্লাতকঃ ! 
সভূমিঃ সাগ্মিপবনো লোকোহব্বং কেন নির্শিতঃ |২। 
কথং স্ষ্টানি ভূতানি কথ বর্ণবিতক্তয়ঃ | 
শৌচাশৌচং কথং তেষাং ধর্মাধর্মবিধিঃ কথম্ ॥এ 
কীদৃশে! জীবতাং জীবঃ ক বা গচ্ছস্তি নে মৃতাঁঃ। 
অন্মাল্লোকাদমুং লোৌকং দর্বং শংসত নো বানি ॥৪॥ 

ভারতকৌমুদ্ী 
দেতি। দবনাহকঃ দমেঘঃ। লোকো! জখৎ ॥২1 

কথমিতি। বর্ণানাং ত্রাঙ্মণাদীনাং বিভক্তমে! বিভাগঃ ॥৩ 

কীদুশ ইতি জীব আত্মা । অমুং পবং নোকম্, নঃ অন্ান্ 1৪1 
ভাব্তভাবদীপঃ 

এবনট্টভিবধ্যায়ৈঃ ত্রমাদাশাং জিত পূর্বস্থিমেব ববমি নিপ্বিগ্রহো! নিবীহো হিংসা আজগবীং 
বৃত্তিমাস্থিতঃ প্রজ্ঞাবান্ ন্্কৃতী বরন্গবিগ্কাধিকাবী নিবপিতঃ: | তত্র গ্রসঙগাততর তত্র সজ্েপেনাত্ব- 
তত্তঞচ সথচিতমূ। যথা আজগবেহনবনিতমনন্দৌষপাবমিত্যনেনাকাশস্তেব নিত্যতবাদিতুতাচচাত্বনঃ 

কালতে। দেশতশ্ট পবিচ্ছেদাঁভাবঃ পবেষাং সম্মত: । অন্মাক* ত্বাত্বণি ভিবিধভোবূপো বন্ধ 

পবিচ্ছেদোৎপি নাত্তি। যথা পবেবামাত্মান্তবন্ত পৃথ্ব্যাদেবাযুগতরদ্যাদিগুণানাঞচ পৃথক্ষত্ে" 

নাতনি সজাতীষবিজ্াতীবন্বগতভেদ্বপো বস্তুপবিচ্ছেদোখস্তি ন তথাম্মাকমিত্যখটৈকরসমেকাদ্িতীয় 

কুট বন্ত নির্দিষ্ট | তথা শৃগাদীরে--ন দিতীধন্ত শিবসশ্ছেদনং বিষ্ভতে কচিৎ। নচ গাণে 

সৃতীধন্ত বন্নাস্তি ন ততো ভর”মিত্যাত্বাতিরিক্তল্ত ছ্িতীরশিব-অ।দিবদতান্তাসতবমুক্কী। গুদেব 
দৃটীক্তম্। তথা “শকুনানামিবাকাঁশে মংন্তানামিব চোঁদকে | পদং বথ! ন নৃষ্তেত তদী জান- 
বিদাং গতি'বিতি “ক্রক্গবিদ্বরদ্ব ভবতীগতি চ গ্রতিপাঁদিতম্। ভতশ্চ বিকাধিকাবপাঁভাবা" 

উনি ভা দুজিতি কুত ইতি। তর কৃত ইতি কাণীদৃষ্বচ্ছাদিনিমিতএ। 

যুব বলিলেন-_“পিতামহ এই ্াবিবজজমাত্মক সমগ্র জগৎ কোথ! 

হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল এবং প্রলয়কাঁলেই বা কাহ।তে প্রবেশ কবে, তাহা আপনি 

আমাব নিকট বলুন ॥১। 

সমুত্র, আকাশ, পর্নত, মেঘ, ভূমি, অগ্নি ও বাধুব সহিত এই জগৎ কে টি 

কবিয়াছিল ?॥২| 

পৃথিবীপ্রভৃতি ভূত, ত্রাক্মণগ্রভূতি বর্ণ বিভাগ এবং তাহাদের শৌচ ও আশৌঃ, 
আর ধর্ম ও অধন্ম কেন নি কব! হইয়াছিল ?1৩ঃ 

ও ধন্মীধন্মীবথে। কথম্_নি । 



পর্ন ধট সপ্তত্যধিকশততমৌহুধ্যায়ঃ | ১৭০৩ 

ভীম্ম উবাচ । 
অন্রাপুযুদহিবন্তীমমিতিচাসং পুরাতনমূ। 
ভূগুণাভিহিতং শাস্ত্রং ভরদ্বাজীষ পুচ্ছতে ॥৫॥ 
কৈলাসশিখবে দৃৰ্ট1 দীপ্যমানং মহৌজসমূ। 
ভূপ্তং মহধিমাসীনং তরদাজোহম্বপৃচ্ছত ॥৬। 

ভবদ্বাজ উবাচ । 
সসাগবঃ সগগনঃ সশৈলঃ মবলাহকঃ। 

সভূমিঃ সাগ্রিপবনো লোকোহ্যং কেন নির্শিতঃ ॥৭| 

কথং সুষ্টানি ভূতানি কথং বর্ণবিভক্তর়ঃ | 
শৌচাশোৌচং কথং তেষাং ধর্মাধর্মাবিধিঃ কথম্ ॥৮॥ 

ভ!বতকৌমুদী 
আন্রতি। ভবদীছান ভূ'গা, শাঙ্ক।ভিবানবপমিভিহাস মিত্যর্থঃ 1৫ 

কৈাসতি। মাতাজস* মাতিশকবঙগা তজ সমদ্বিতম্ ॥৬ 
মেভি। এযামন্বাদবপত্বান্ পুনকক্তিপোবঃ 0৭ 

ভাবতভাবদীপঃ 
কমভ)ভীত্যুপাদানগ্রথ্ঃ ; তত্ব কার্ধ্যলধনিরমাৎ ॥১। কেনেত্যবান্তবকাবপপ্রশ্ন: ॥২॥ কথমিতি 

টি ্রকাবিপ্রশ্ন,। বিভক্তধো। বিভাগাঃ॥৩। জীব; কীরুশ ইতি জীবতনবপ্র্থঃ ৷ অমৃতা নুক্তাঃ 
কাধিঠানে লীবন্ত ইতি মুভি প্রাপাবন্ধ প্রন অন্সাাকাদিন শোকং নুক্কী অনুং লোকং ং মর্বর্ 

জীবিগণেব জীবাতর। কিবপ, যাহাব। মবে তাহাব। কোথায় যায এবং (এইলে লোক 

হইতে পবলোকেই বা তাহাব! কি প্রকাবে গমন কবে, এই সমস্ত বিষষ আপনি 

আমাদেব নিকট বলুন? ॥8 
ভীগ্ম বলিলেন- প্রর্র্ণকালে মহধি ভব্ছাজ জিজ্ঞাসা কবিলে, দেবধি ভৃগু যাহা 

বলিযাছিলেন, সেই প্রাচীন বৃত্তীন্ত এই বিষযেও পঞণ্ডিতেব|! উল্লেখ কবিয 

থাকেন ॥৫1 

একদা কৈলাপর্শতেব শৃঙ্নে মহাতেজ! ও দীপ্তিমান্ মহবি ভূগ্ড উসবেশন 
কবিষা বহিযাঁছেন দেখিয়া, ভবদ্ধাজ ঘাইঘ। তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিযাছিলেন ॥৬| 

ভবদ্বা্ বলিলেন-_দমুদ্র, আকাশ, পর্ননত, মেঘ, ভূমি, অগ্নি ও বাযুব সহিত 
এই জগৎ কে ন্থপ্টি কবিযাঁছিল ? ॥৭॥ 

(6) ভৃগুণাভিহিতং শ্রেনি । (১) ** দীপানানগিবাছসীনি) 
() বন্ধীবর্থবন্দে কপন্-নি। 

০ম 



১৪০৪ মহাভারতে শাস্তি 

কীদূশে! জীবতাং জীব ক বা! গচ্ছ্তি যে মৃতাঃ। 
পরলোকমিমঞ্চাপি সর্বং শংসিতুমর্যসি | 

- এবং স ভগবাঁন্ পুষ্ট ভরদাজেন সংশয়মূ। 
্র্রষিত্রাসঙ্কাশঃ সর্ব্ং তন্মৈ ততোহত্রবীৎ ॥১০| 

ভূগুরুবাচ। 

মানসে নাম ঘঃ পুবের্ব বিশ্রুদতো বৈ মহষিভিঃ | 
অনার্দিনিধনো দেবস্তথাভেগ্োহজরামরঃ |১%| 
অব্যক্ত ইতি বিখ্যাত? শাশবতোহথাক্ষয়োহব্যয়ঃ 
ঘতঃ স্ষ্টানি ভূতানি জায়ন্তে চ রিয়ন্তি চ॥১২| 
সোহস্জৎ প্রথমং দেবে! মহান্তং নাম নামতঃ। 

মহান্ সসর্জাহম্কারং সচাঁপি ভগবানথ। 
আকাশমিতি বিখ্যাতং সর্বভূতধরঃ প্রভুঃ ॥১৩|| (বিশেষকম্) 

ভারতকৌমুদী 
কথমিতি। ভূতানি ন্গিত্যাীনি [৮1 
কীদৃশ ইতি। পবলোকমিম্চাপি লৌকং গচ্ছন্তীতি সন্ধঃ ॥৯। 
এবমিতি | সংশয়ং সন্দিগ্কবিষয়ম্। ব্রহ্মসন্কাশ: গরজাপতিতুল্যঃ ॥১০॥ 
মাঁনস ইতি। মাঁনসো। মনোমাত্রবেস্থঃ “মনসৈবাহিদ্রষটব্যম” ইতি শ্রতেঃ। অনাঁদিনিধনে! 

জন্মমৃত্যুহীনঃ, দেবে! নিত্যতনা সর্দদ! ছ্যুতিমান্, অভেম্ঘঃ অদ্বিতীষতয়| ভেদেন নির্দে্ট মশক্য:, 
ন জীবস্তীত্যজবো৷ জবাহীন:, ন ব্রিয়তে ইত্যমব: লদৈকরপত্বাদদবসথান্তবশূনযঃ অজবশ্চাসৌ 
অমবশ্চেতি স:। 'অতিুঙ্ষত্বাদব্যক্তঃ “অণোঁবণীযাঁনিত্যাদিশ্রুতে:, শাশ্বতে। নিত্য) অ্গয়ো 

হাঁসহীনঃ, অব্যযো। নিপ্রিযত্বাদচলঃ । যত ইতি “যতো! বা ইমানি ভূতাঁনি জাযত্তে' ইভাদি- 
শ্রতেঃ। ম্হান্ সসগ্দাহঙ্কাবমিতি “মহতো অহঙ্কাব” ইতি সাংখ্যসিদ্ধান্তানুর্ূপোক্তিঃ ৷ আকাশ- 
মিতি বিখ্যাত ভূতং সসর্জেতন্তবৃত্ি:। য্টুপাদোহ্যং শ্লোক: ১১১৩... 

ভূতগুলি কেন সৃষ্টি কব! হইয়াছিল, ব্র্ণবিভাগ কেন করা হইয়াছিল, আব 
তাহাদের শৌচ ও অশৌচ এবং ধর্ম ও অধ্্ম বিধান কেন করা হইয়াছিল 11৮1 

জীবিগণেব জীবাত্মা' কীদৃশ, যাহাবা মবে তাহাঁবাই বা কোথায় ঘাঁয় এবং মৃত 
ব্যক্তিবা পবলোকে এবং তথ। হইতে পুনরায় ইহলোকে কি ভাবে গমন ও আগমন 
কবে, আপনি এই সমস্ত বিষয় বলুন” ॥৯/ 

ভবদাজ এইভাবে নিজের সন্দিপ্ধ বিষয় জিগ্াসা কৰিলে, ব্রহ্মার তুল্য ব্রহ্মধি 
সেই ভগবান্ ভৃগু তখন ভবদ্বাজের নিকট সমস্ত বিষয় বলিতে লাগিলেন--1১৭॥ 

তাস অর শি ছি উস সি 

০ 

দি পাপন সা অপ | পি 

১৯ ইত পূর্ব দাক্সিপা তপুত্তকে গ্লোকঘয়মবিকং জরবযম্। 



পর্ববণি ষট সপ্তত্যধিকশততমৌহধ্যায়। ১৭০৫ 

আকাশাদতবদারি সলিলাদগ্নিমারুতৌ | 
অগ্নিমারুতসংবোগাত্ততঃ সমভবন্মহী |১৪| 

ভারতকৌমুদী 
আকাশশাদিতি। অগ্নিমাকতৌ। 'অভবতাম্ “ শাকাশাদাধুঃ বায়াবাগঃ” "অর্ণবাদ ধিসংবধ্বো- 

ইল্সা়ত” ইতি শ্রত্যোরধিবোধ ইব জগৎহৃষ্টো মুনিভেদীন্মতভেদ ইব চাঁ়ং প্রথমোক্রিশ্রুতিবিবাধঃ 

সোঢব্যঃ ॥১৪। 

ভাবতভাব্দীপঃ 

পূর্ব পৃষ্টং নোহক্মভাং তবাঁন্ কথযহ্॥৪--১৭॥ পূর্বোক্ক্র্াদ্বৈতসিন্ধাঘ বৃত্রন্ত জগতো 

বষ্ধোপাদানকত্বং প্রতিপাদরিম্বন্ “অসতোঁধাধমনোহস্থজং। মনঃ প্রজাপতিমন্থঙ্রত। প্রজাপতি: 

গ্রজ! অন্জত। তথা ইদং মনন্তেব পবমং গ্রতিটিতং যদ্ধিদং কিঞ" ইতি শ্রতিমচূদবঙ্তবমাহ_ 

মানস ইতি। সত্বামত্বাভ্যাং নির্ববক্ঞ,মশক্যাদক্ঞানাসম্মন উৎপন্নমূ। তচ্চ চিৎগ্রতিবিদ্ববি শিক্টং 

মানসে! নাম জগতো মুশকাব্ণ" সর্বশ্রতিস্থৃতি গরপিদ্ধম্। অনাদিনিধনম্ আদিনিধনং দ্মনয়স্থানং 

তত্ধীনঃ, তৎকাবণন্তাঁসতো জানন্তানির্রচনীয়ন্ত স্ববপেণীসত্বাৎ* কুটস্ত চ শুদ্বর্গণন্তং প্রতানগপাঁদান- 
ত্বাৎ। অভোষ্ঠো ভেত্রুমনর্থ একবাং। অন্বামব ইতি “ঘ আত্মাপহতপাপ্যা। বিবো বিৃতা- 

ধিশোকো! বিজিঘংসোহপিপাঁসঃ সত।ক!মঃ সতাসক্করঃ" ইতি শ্রতুাক্তানাং গুণানাং সংগ্রহঃ 0১১ 

অঙ্গযোধব্যয ইতি শঙ্গণবা বৃদধিগ্ন্মহীনবমুক্তমূ। অতএব শাশ্বত; সদৈকবপ:। অব. ইতি সংজামাত্রম, 

যোগিনাং গ্রত্ক্ষতবাঁং সুঢাঁ্ প্রত প্রকাশতবাদবাব/ক্রঃ | ৃষ্টানি জন্মবস্তি ভূতাগ্তাকাশাদীনি জায়ন্তে 

অয় বযবস্তি চ যা্রৈব তবস্তি। স্ষ্টানীতি বিশেষণাঁদটাশ্চেতন| ন জায়ন্ত ইতি দর্শিতম্।১২ 

"্স দহবোহ্িন্তবাকাশঃ আকাশে হ বৈ নামরূপয়োর্সিবিহিতেত্যাদিশতিষাকীশ ইতি বিখ্যাত: 

সন্ মহাস্তং সম্টিজীবং হৈবশ্যগর্ভং বুদ্ধিং বাস্জর্দিতি যোজন] মহানপাহষ্কাবহৈবণ্যগর্ভমনঃ। 

স চাহকাবো ভগবানাকাঁশং শষতন্মাত্রাখ্যনগজৎ ॥১৩ আকাশাদভবদ্াবীতাদিপাঠিক্রমে। ন 

বিবশিতঃ) কিন্তু আকাশান্াযুঃ বাঁযেবগ্ধি অগ্নেবাপঃ অস্তাঃ পৃষ্থিবীতি আত এব জেয; । তত্র 

বাারিশবৈ: সপশতিত্তান্রং বপতন্াতরং বসত গন্ধতাতঞ্ সুক্মমপ্ীককতং ভূতাতমুগাতে 
পি পপ পপ পিপিপি পিস স্পা ৮ ৮াশ্পী পপ শত শাপপাপিসপিপই শত পাশ শী শীত পিসী সত 

পূর্ববর্তী যে দেবকে মহিবা “মানদ' নামে শ্রবণ কবিষাছেন, খাহাব জন্ম নহি, 

মৃত্যু নাই, জবা নাই, ক্ষয নাই ও ভেদ কবা যাঁধ না? যিনি অতিনুম্মা বলিযা 

অব্যক্ত নামে বিখ্যাত, নিত্য, হ্রাসশূন্ত ও গতিবিহীন এবং খীহ। হইতে সমস্ত ভূত 

হৃষ্ট হইযাঁছে, জম্মিতেছে ও মবিতেছে + সেই দেবতা প্রথমে মহান্কে স্থপ্টি কবিযা- 

ছিলেন এবং মহাঁন্ অহঙ্কাবকে উংপাঁদন কবিয়াছিলেন; তাহাব পব সব্বভূত 
ধাঁবী ও সর্বেশ্বব সেই ভগবান্ আকাশকে সৃষ্টি কবিযাঁছিলেন |১১--১৩1 

ক্রমে আকাশ হইতে জল, জল হইতে অগ্নি ও বাযু এবং অগ্নি ও বাঁধুব সংঘোগ 

হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইযাঁছিল ॥১৪॥ 

২১৪ 



১৪০৬ মহাভারতে শান্তি 

ততন্তেজোময়ং দিব্যং পন্মং কৃষটং সবয়্তুবা। 
তম্মাৎ পদ্মাৎ সমতবৎ ব্রহ্মা বেদময়ো নিধি? |১৫। 
অহন্কার ইতি খ্যাতঃ সর্বভৃতাত্মভূতকৃৎ। 
ব্রহ্ধ৷ বৈ স মহাতেজ! য এতে পঞ্চ ধাতব ॥১৬| 
শৈলাস্তস্তান্থিসংজ্ঞান্ত মেদো মাংসঞ্চ মেদিনী। 
সমুদ্রান্তস্ত রুধিরমাকাশমুদরং তথা |১৭॥ 
পবনশ্চৈব নিশ্বীসন্তেজোইগ্রিনির্ঘগা্ শিরাঃ। 
অগ্নীযোম তু চন্দ্রার্কৌ নয়নে তন্ত বিশ্রুগতে ॥১৮| 

সপ পপ প আপ শত সপ শা পপ ৮ আপ পা শপ পাপা পপ সাজ 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। দিব্যমপৌকিকম্, গর্ব তেন যানসেন। নিধিধর্মীধাবঃ 1১৫1 
অহঙ্কাব ইতি। বর্বভূতানি গ্ুলগগনাদীনি আত্ম! খরপং ধন্ত স চাসে ভৃতাঁনি জবামুজারদীন 

চতুধিধান্ প্ীণিন: করোতি স্থজতীতি স চেতি স তখোভঃ | যৌবরন্ধা, এতে গগনাদয়ঃ পঞ্চ ধাতব: 
গ্থুন। ধারণকারণঃ ॥১৬৷ 

বিষ্োোরবিরাট ব্বরূপ* বিরৃণৌতি ত্রিভিঃ শৈলা৷ ইতি। মেদিনী পৃথিবী ॥১৭% 
পবন ইতি ॥ নিষ্নগা নস্ভঃ। অগ্বীযোমৌ তদাখ্যযজ্ঞদেবতে ॥১৮| 

ভাবতভাবদীপঃ 

1১৪ ততগ্তেজোময়* লিঙ্ষশরীরং দিব্যং পবলোকগমনার্হং সুলভূতাঁনি চ পক্ষীরৃতানি তৎকারমমাং 
্ধাগাপবনামধেষং পরং চাঁ্জং ব্রন্দী বিবাট্ বেদমরে! বেদপূর্ণে। নিথিরিব জঞানৈম্্যাদীনাম্ 
॥১৫। খ্যাতঃ সৌহ্হমিত্যগ্রে ব্যাহরভতোহহ'নামাধভবদিত্যাদিশ্রতিগ্রনিদ্ধঃ। সর্বভূতানি 

সুলবিয়দাদীনি তদাত্ম! তচ্ছবীবঃ স চাসৌ ভূতরচ্চতুর্কিধভৃতগ্রামনষ্টা চেতি সমাসঃ1 যে এতে 
পঞ্চ আকাঁশদয়ো! ধাতবো৷ ধাবণকণ্ধাণঃ স এব ব্রনধা ॥১৬। অগরিমূর্ধ| চক্ষুবী চত্ুহর্ধৌ দিশঃ 
শ্রোত্ে বাগবিবতশচ বেদাঃ | বা আণো হয় বিশ্বমন্ত পত্তযাং ৃথিবী হে নাতি 

এ শী পশলা শপ জাপা পর্ন পরী পাত 

তরনস্তর সেই যত মানস তেজোময় ও অলৌকিক একটা পর্ন সৃষ্টি কেন এবং 
সেই পদ্প হইতে বেদময় ও ধন্মের আশ্রয় ব্রহ্ম উৎপন্ন হন ॥১৫1 

খিনি আকাশাদি সমস্ত স্থুলভৃতম্ববপ অর্থাৎ যিনি এই আকাঁশাদি পাঁচটা 
সুলভূত হইতে অভিন্ন, আব যিনি জবাধুজ, অগ্জ, ম্বেদজ-ও উদ্িজ্্ এই চতুষিধ 
প্রাণী স্থষ্টি বেন, সেই মহাতেজা ব্রদ্মাই অহঙ্কার নামে বিখ্যাত 1১৬ 

পর্বত সকল তীহার অস্থি, পৃথিবী তাহার মেদ ও মাংস, সধুত্রগুলি তাহার 
রুধ্র এবং আকাশ তাহাব উদর 1১৭ 

্ (৯) .* দিবাকরশ্চ সৌম্চ নয়নে তন্ত বিশ্রুতে-_নি। 



র্বরণি ঘট সপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়। নি 

নভশ্চোর্ধং শিরন্তম্ত ক্ষিতিঃ পাদৌ ভুজ! দিশঃ। 
দর্বিজ্ঞেয়ো হাচিন্তযাত্ব! সিদ্ধৈরপি ন সংশষঃ 1১৯] 
স এয ভগবান্ বিস্করনত্ত ইতি বিশ্রুতঃ | 
সর্ধভূতাত্বভূতস্থে! দুর্বিজ্ঞেয়াহকৃতাত্মভিঃ ॥২০| 
অহস্কারম্ত বঃ অফ! সবরবভূততবায় বৈ। 
যতঃ সমভবদিত্বং পৃ্টোহহং যদিহ তৃষা ॥২১| 

তরদ্বাজ উবাচ। 
গ্গনন্ত দিশাখৈৈব ভূতলম্তানিলম্ত বা । 
কানত্র পরিমাণানি দংশয় ছিন্ধি তন্তঃ |২২| 

ভারতকৌমুদী 
নভ ইতি। উর্দাং নভোগগনম্। ভূজ] বাহিবঃ ॥১৯ 
মইতি রবে সবামেব ভূতাঁনাম্ আত্ম। জীবরাপঃ অতএব ভূতন্থঃ ততপ্রাণিস্থঃ । অন্কতা- 

অভি; অশিগিতবুদ্ধিভিঃ 0২০৪ 

অহ্কাবন্তেতি। সঙ্দের্যামেব ভূতানাং ভবায় উৎপন্ার, সমতবৎ পবম্পবয়ী। শৈলাদয়তস্ত 

অন্থাদয ইত,থঃ। এতেশ শত্যাক্তা বিবাটপুকষ এবাবমিতি হুচিতম্ ॥২১। 

ভারতভাবদীপঃ 
ভগবত বৈশবরপযপ্রতিপা দিক শ্রতিমুপরৃত্রতি__শৈশা। ইত্যাদিপঞ্চভি;0৯৭॥ অর্ীযোমাবেৰ 

চার্কৌ ৮১৮১৯ সর্ভৃতানাাসমভৃতোহহাবতথ:1২০)ভূততবায ভূতোৎপতে জীব 
বাযু তাহাব নিশ্বাস, অগ্নি তাহাব তেজ, নদীগুলি তীহাব শিব! এবং অগ্নীষোম- 

বজ্দের দেবতা চন্দ্র ও সুর্য তাহার নযনযুগল 1১৮1 

উপবের আকাশ তাহা মন্তক, নীচেব ভূমি তাহা চবপযুগল এবং দিক্দকল 

ভীহীব বানু তিনি সিদ্ধাপুরুষগ্ণেবও দুর্জয় ও অচিন্তনীয। এবিষযে কোন গন্দেহ 

নাই 1১৯ 
আব অনন্তনামে বিখ্যাত এই সেই তগবান্ বিষ জীববপে সমস্ত ভূতে থাকেন; 

তিনিও অনভিজ্ঞ লোকদিগেব পক্ষে ছুজ্রেখি |২০ 

ভবদজ ! যিনি সর্বভূতের উৎপত্তির নিমিত্ত সেই অহস্কাববাগীব্রদ্মাকে সি 

কবেন, যে আদিকাবণ হঃতে সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হইযাছে এবং এখন তুমি ধাহাব 

বিষষ আমাব নিকট জিজ্ঞীসা কবিয়াছিলে ( সেই বিবাট, পুকষ বিুরই অস্থিপ্
রভৃতি- 

স্ববপ--পর্ধবতপ্রভৃতি) 1২১ 

(১৯) -ভুজে। দিশঃ বঙ্দ-নি অনন্াত্বা_নি। 

(২১) """নর্বভুতোষ্তৰায় বৈ-নি। (২২) * সংশরং ছিদধি মের্থিতঃ-নি। 



১৭০৮ মহাভারতে শীস্ত-_ 

ভূগুরুবাঁচ। 

অনন্তমেতদাঁকাশং সিদ্ধদৈবতসেবিতমৃ। 
রম্যং নানাশ্রয়াকীর্ণং যস্থান্তো নাখিগম্যতে ॥২৩| 
উর্ধং গতেরবস্তাত্ত চন্দ্রাদিত্যো ন দৃষ্ঠতঃ 
তত্র দেবাঃ স্বয়ং দীপ্ত ভাক্করাভা গ্রিবর্চনঃ ॥২৪॥ 
তে চাপ্যন্তং নপশ্যন্তি নভম গ্রথিতৌজসঃ। 
ু্মন্বাদন্ততবাদিতি মে বিদ্ধি মানদ! |২৫|॥ নি 

গ্রগনন্তেতি। কানি পবিমাখানি কীদৃশ্ত ইর়তাঃ ॥২২। 
অনন্তমিতি। অনন্তমসীমম। নানাশ্রকৈঃ প্রাসাঁদাদ্দিভিবাকীর্ণং ব্যাপ্তম্॥২৩। 

উর্ধমিতি। উর্ঘমধস্তাচ্চ গতের্েতোঃ দিবসে চন্্রঃ, বাত্রৌ চাদ্দিত্যঃ ন দৃশ্ততঃ, মাছবৈন 

দৃশ্তেতে। তত্র তাদৃশে অনৃষথস্থানে। ভাম্ববাভী উজ্জঞশকান্তযশ্চ তে অগ্নিবরচাশ্চেতি তে 
তথোৌক্তাঃ ॥২৪। 

,তইতি। তে দেবাশ্টাপি। মাঁনং গোববং দ্দীতীতি মানদভ্তসম্বোধনম্0২৫। 

ভারতভাবদীপঃ 

শ্তেতি সব্দন্ব;। যতো! বিশ্বং সমভবদ্যচ্চ ত্যাহং পৃ্নতভ্যমুক্তমিতি শেষ; ॥২১ কুতঃ কৃষটমিদং 

বিশ্বমিত্যন্ত প্রশ্নন্তোতিবং অরদ্ৈব ঈশস্ত্রবিবাড রূপেণ সন্গিবিষ্টনসতীত্যুক্তমূ, তৎ কিমেকদেশেনোত 
কাতন্স্েন? নাগ্ধঃ, ব্রহ্ধণঃ শাংশতাঁপত্তেনিফলত্শ্রুতিব্যাকোপ: । নাস্তা, কান্ত পবিচ্ছিননত্বেন 

বাপ্যত্থাদ্ত্রদ্ণোহপি পবিচ্ছেদ্রাপতিস্ততম্চানস্ত্শ্রতিব্যাকোঁপ ইতি শকতে-_গগনস্তেতি ২২ 

কারধস্তানস্ত্যং কাবপানস্তারোপপাদধরধ.ক্তাং শঙ্কাং পবিহবতি-_অনভ্তমেতদিতি। আশ্রযাশ্তুর্শি- 
তুবনানি ॥২৩। গতেঃ সযবস্মিগতেবপি উর্মধ্াচ্চ চন্্াদিতো ন দৃণ্তেতে ম্ধামপবিমাগযোদয়ো- 

ভবদ্বাজ বলিলেন_'আকাশ, দিক্, পৃথিবী ও বাষুব পরিমাণ কিবপ ? আপনি 

ব্থার্থবপে আমাব এই সংশয় ছেদন ককন? ॥২২॥ 

ভূ বলিলেন--'সিদ্ধ ও দেবগণসেবিত মনোহব ও নান। আশ্রয়ব্যগত এই 
আকাশ অনন্ত অর্থাৎ যাহাঁৰ শেষসীম। পাঁওয়। যায় না 1২৩ 

চন্্র ও নূরধ্য পৃথিবীব উপব ও নীচ দিয়! গমন কবেন ; তাহাতে চন্দ্রের দিনে ও 

সূর্ধ্যের বাত্রিতে পৃথিবীব নীচ দিয়া গতি হয়; ুতবাং পৃথিবীস্থ মানুষে! দিনে 

চন্দ্রকে ও বাত্রিতে সূর্য্যকে দেখিতে পাঁয় না, সেই সেই কালে তাহাবা যেমন অদৃশ্য 
থাকেন, সেইবপ অনৃশ্ঠ স্থানে দীন্তিমান্ উজ্জল কান্তি ও অগ্নির স্যাঁয় তেজন্বী ন্যয় 
দেবতার! অবস্থান কবেন ॥২৪॥ 
সত স্পসসসিপসস স৯ ৬ ০৬৯৯৬ ৬৬ ৯» পিসি ০ পিসি সি সিসি তি ক ই রিপন 

(২৪) হ্র্যভাসোহগ্সিকর্চনঃ_নি । 

স্পা শ্প্ শা শা 



পর্ব ষট সপ্তত্যধিকশততমৌহধ্যায়ঃ। ১৭০৯. 

উপরিষ্টোপরিষ্টাভ, প্রস্থলস্তিঃ ্বয়ংপ্রতৈঃ 

নিরুদ্ধমেতদাঁকাশমপ্রমেয় নুরৈরপি ॥২৬| 
পৃথিব্যন্তে সমুদ্রাস্ত সমুদ্রান্তে তমঃ স্মৃতমূ। 
তমসোহস্তে জলং প্রানৃর্জলস্তান্তেহগ্রিরেব চ [২৭ 

রমাতলান্তে সলিলং জলান্তে পন্নগাধিপাঁঃ। 

তদন্তে পুনরাকাশমাকাশান্তে পুনর্জলম্ ॥২৮] 
এবমন্তং ভগবতঃ গ্রমাণং সলিলম্ত চ। 
অগ্নিমারুততোয়েভ্যো ছুজ্জেয়ং দৈবতৈরপি ॥২-॥ 

শশী টি শী শী শীট াীশীশ শশা শশশীশাঁ নি শী স্পপীপাপীশি শপ শপ শশী পসপিশ 

ভারতকৌমুদী 
উপেতি। প্রথমৌপবিষটাচ্ছবগ্ত তকারলোপ: পৃষোদবাদিত্বাৎ। নিরুদ্ধং ব্যাগ্রমূ। অথচ 

অপ্রমেয়ম্ অনন্তত্বাদপবমেয়ম। এব দিশাঁমপ্যনন্তবমূ, তাঁসামপাকাশরপত্থাৎ অবধিবশাদেব 

দিগ তয়| ব্যবহাবাঁৎ ॥২৬| 

ইদানীং ক্ষিতিজয়োববস্থামহ পৃথিবীতি। সমুদ্রান্তে বাথুনিকন্ধসমুদ্রাৎৎ পবম্, তমোহদ্ধ- 
কাবঃ॥ এবমন্তত্রাপি ॥২৭॥ 

বমেতি। পন্নগাবিপা অনসাঁদয়ে! নাগাঃ 0২৮] 

ভাবতভাবদীপঃ 
বনন্তাকাণব্যাপ্তিযোগ'ৎ ; যত্র তৌ ন দৃত্তেতে তত্র সন্ধিবার্ধ: |২৪॥ তেংপি সূর্ধাদিগতেররদহা 
অনন্তমেবাকাশং পত্তান্তি, ন তু পৰিচ্ছিন্ন মিতি মে মচনাদ্িদ্ধি ॥২৫1 এবং তন্তুপর্ধ্যপীতাহ-_ 

উপরিষ্ঠেতি। আর্ষো বাঁলোপঃ। প্রজলস্ভিলেখকৈবিতি শেষঃ ॥২৬। তির্ঘ্যক্প্রমাণতো- 

গৌববকারী ভবদ্ধাজ! তুমি আমাব নিকট ইহা জানিযা বাখ যে, আকাশ 
দুক্দেপ়ি ও অসীম বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রভাবশালী সেই দেবতাবাও আকাশের অন্ত 
দেখিতে পান না ॥২৫। 

ক্রমশঃ উপবে উপবে প্রজ্জলিত স্বযং প্রকশমান দেবতারাও এই আকাশকে 
ব্যাপ্ত কবিয়া বহিয়াছেন, অথচ ইহাঁব পবিমাণ কবিতে সমর্থ হন না ॥২৬ 

সুনিবা বলেন, পৃথিবীব পবে সমুদ্র, সমুদ্রেব পবে অন্ধকার, সেই অন্ধকাবের পৰে 
আবার জল, সেই জলেব পবে অগ্নি বহিয।ছে ॥২৭ 

সেই অগ্নিব পবে বসাতল, তাহা পৰে আবাব জল, সেই জলেব পৰে নাগ- 
শ্রেষ্টগণ, তাহার পৰে আবাঁব আকাঁশ, "সই আকাশের পৰে আবাঁর জল ২ 

(২৬) ৫৬) উপধুপবিভৈর্দেকেন নি টি ৮ 

(২৯) এব্মন্তং হি নভদং অগ্নিমারুতয়বোশ্চৈব-_নি। 



১৭১২ মহাভারতে 

ভরছাজ উবাচ। 
ুক্বরাদ্যদি মনত,তে। জ্যেষ্ঠং ভবতি পুষ্রমূ। 
্রহ্মাণং পূর্বজঞ্চাহ তবান্ সন্দেহ এষ মে ॥৩৬ 

ভূগুরুবাচি। 

মানসন্তেহ ঘা মূত্তিত্র্ঘত্বং সমুপাঁগতা 
ত্তা দনবিধানার্থং পৃথিবী পদ্মমু্যতে ॥৩৭| 

কর্ণিক তন্ত পন্স্ মেরুর্গগনযুচ্ছি তঃ | 
তন্ত মধ্যে স্থিতে৷ লোকান্ সথজতে জগত; প্রভুঃ ॥৩৮| 

ইতি শ্রীমহাঁভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়ামিক্যাং শান্তিপর্রণি 
মোকষধর্সে ভৃগুভরদাজসংবাদে যটসপ্তত্যধিকশততমোহ্্যা 1০1 £ র্ 

ভাবতকৌমুদী 
পুফবাদিতি। সুতো! ত্রন্মী জাতঃ তদ পুবং ভোষ্ং পূর্ববজং ভবতি, অথচ ভবান্ ব্র্ধাণং 

ূর্ববজমাহ ব্রবীতি। বগমেতদুপপ্ত ইত্যেষ মে সন্দেহঃ।৩৬| 

মানসন্তেতি | মাঁনস এব ব্র্মরূপেণাবিভূ্তঃ কাধাকাবিণযোশ্গাভেদঃ, অতএব তদনন্তবহ গদ্মন্ত 

জাতত্বাৎ ব্রঙ্গা ূরব্জ এবেতি ভাবঃ। ভন্ত ব্রঙ্গণ আসনবিধানার্থন্ অবস্থিতিসন্ডবার্থম্ 1৩৭ 

ভারতভাবদীপঃ 
নাতাবে! বিদ্কতে সতঃ” ইতি ভগবছুক্তদিশ৷ জগতো হনব ক্েতং সিদ্ধমূ। পুফরতঃ স্থুল- 
বুক্মকাধ্যরূপাঁৎ, ব্রহ্ষা। চতূর্মথঃ 1৩৫1 চতুমুখেন্তৈব মহততত্বাত্মতাং মন্বানঃ শঙ্তে-পু্বার্দিতি 

[৩৬। পবিহ্বতি_ানসম্েতি ॥ যথ| বীজাদস্কুরতন্ন জাতাবপি রস্থপকফলবদস্ুবতর্ববন্তবোৎ- 

পাঁদে ন সমর্থে”, ফলং ত্বনেকবীজগর্ভং তকবীজাদপ্যধিকশক্তিমৎ ; এবং মানসাখ্যাদীপাঁজ্জাতাবপি 
কুত্রবিবাজৌ ন কুত্রবিবাঁভন্তরং তং শরুতঃ। চতুর্মুথে তু কুন মানসন্ত শক্তিবভিব্যক্তাঁভঃ 
সচ হুত্রবিবাড়ান্কাৎ পন্নাজ্জাপাংস্তথাপি তদভিবাক্যতি প্রারেণ পুবতো ব্রক্মাভবদবৃক্ষাদে 

সে যাহা হউক, সেই পদ্ম হইতে সর্বজ্ঞ, মুদ্তিমান্ প্রভাবশালী, ধন্মগয়, 
সর্ববজোষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রজাপতিম্ববপ ব্রদ্মা। উৎপন্ন হইয়াছিলেন' ৩৫৫ 

ভবদ্বাজ বলিলেন--ত্রঞ্ম। যদি পদ্ম হইতে জন্বিয়। থাকেন, তাহ! হইলে প্পই ত 
্রেষ্ঠ হইল, অথচ আপনি রলিতেছেন ব্্ধা জ্যেষ্ঠ, ইহাই আমাব সন্দেহ 1৩৬ 

ভৃগু বলিলেন--সেই আদিকালে পবমাত্মা মানসই ব্রহ্ম! হইয়া প্রকাশ পাইয়া- 
ছিলেন। (তাহা হইলেই পল্প হইতে ব্রহ্মা পুর্ব হইলেন)। সেই ব্রহ্মা অবস্থানের 
জন্য পৃথিবী স্ষ্ট হয় এবং সেই পৃথিবীকেই পদ্ বলা হইয়াছে ॥৩৭॥ 

* “ দ্যশীত্যধিকশততমোহ্ধ্যারঃ* বঙ্গবর্ধ, “ 'অশীত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ__লি। 



সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোধ্ধ্যাঁয়ঃ। 

- ও 

ভরদ্বাজ উবাচ। 
প্রজাবিসর্গং বিবিধং কথং সংস্জতে প্রভৃঃ। 
মেরুমধ্যে স্থিতো ব্রন্ধ! তদ্ক্রহি দিজসত্তম ! ॥১] 

ভূগুরুবাচ ৷ 

প্রজাবিসর্গং বিবিধং মানস মনদাস্থজৎ | 
সংবক্ষণার্থং ভূতানাং ব্যং প্রথমতে| জলমূ ॥২॥ 

ভাবদ্কৌসুদী 
কর্ণিকেতি। 'গগনং যাবৎ উচ্ছিত উন্নতঃ | স্থিতৌ ব্রদ্ধী ॥৩৮| 

ইতি মহাঁমহোঁপাধ্যায়-ভাবতাচাধ্-শ্রীহবিদাসসিদধান্তবাগীশভট্রাচাধ্যবিবচিতায়াং মহাভাঁবত- 
টীকায়াং ভাবতকে'মুদীসমাখ্যায়াং শাস্তিপর্বণি ফুট সপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥খা 

গ্রজেতি। প্রজাবিসর্গং জন্যপদার্থানাং স্টিম, কখং কেন প্রকাবেণ হজতে কবোতি॥১1 
প্রর্জেতি । মাঁনসঃ প্রাগুক্তমানসাবতাবো ব্রঙ্গা, মনসা মনঃসহলমাত্রেণ ॥২| 

ভাবতভাবদীপঃ 
ফরমিত্যর্থঃ ॥৩৭| গগনং হার্দাকাশাখাং ব্রদ্দপননন্ত মধ্যে, তত্ত(পি মধ্যে উদ্ছিতো! মেকভ্তস্ত মধ্যে 
অধিঠিততঃ কর্ণিকামিতি পদযোজন|। এতেন-_প্রহবং পুগুবীকং বেশ্ন দহবোঁধন্িরন্তবাকাশ” 
ইত্যাদি "উভে অন্সিন্ ছাবাপৃথিবী অন্তবৰ সমাহিতে" ইতান্তায়া; শ্রুতেবর্থ: সংগৃহীত: 1৩৮| 

ইতি শরান্তিপর্ব্বণি আপব্ষম্মে নৈনকঠীয়ে ভাবতভাবদীপে যট্সগ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৭৬। 

প্রজাবিদর্গমিতি | প্রজা জরাবুজাগুজন্বেদজোভিজ্জাত্তাসাং বিবিধ সর্গমূ, মেকমধ্যে ইতি তত্ত 
ব্যবহিততবমুক্তমূ। প্রজানান্ব সর্গে| যথাযখং শ্বত্ববীঙ্গাৎ স্বশ্াদৃষ্টবশাদ্দৃ্থতে, তত্র কথা ভন্ত 

আকাশ পধ্যস্ত উচ্চ স্ুমেকপর্বত সেই পগ্মেব কণিকা, তাহার মধ্যে থাকিয়! 
জগহপতি ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি কবেন? ॥৩৮| 

ভরদ্বাজ বলিলেন-_'্ার্মণত্রেষ্ঠ ! প্রভাবশালী ত্রন্মা স্ুমেকপর্ববতমধো থাকিয়া, 
কি প্রকারে নানাবিধ পদার্থ নথি করিযাছিলেন, তাহা! আপনি ব্লুন? ॥১॥ 

(১ ইজ্ঃগ্রভৃতি দাগিপাত্যপুত্তকে বিবিধ: পাঠভেদো। দ্য: | 
২১৫ 



১৭১৪ মৃহীভারতে শাস্তি 

যৎ প্রাণঃ সর্ব্বভূতানাং বর্ধান্তে বেন চ প্রজাঃ। 

পরিত্যক্তাশ্চ নশ্যন্তি তেনেদং সর্বমার্তমূ ॥৩1 

পৃথিবী পর্বরতা মেঘ! মুভিমন্তশ্চ বে পরে। 

সবর্ব তদ্বারুণং জ্ঞেয়মাপত্তস্তভিরে যতঃ ॥৪) 

ভরদাজ উবাঁচ। 

কথং সলিলমুৎপন্নং কথং চৈবাগ্নিমারুতৌ। 

কথং বা মেদিনী স্যফেত্যত্র মে সংশয়ে! মহান ॥"] 

ভাবতকৌয়ুদী 
যদিতি। ঘৎ জলম্ প্রাণ প্রাণবক্ষণোপায়ঃ, প্রজাঃ প্রাবিনঃ। পবিত্যাক্তা বেন হীনাঃ। 

ইদং ভূমগ্ুরম্ এ 
পৃথিবীতি। মুর্তিমন্তো মনুষ্যপশুপক্ষিপ্রভৃতগঃ, বারশং বাঁবণর্দেবতাকজলমন্তন্ধি ) যতঃ 

আপো জলম্, তন্তস্তিবে ঘনীভাবং 'গ্রাঁপিতবত্যঃ 081 

কথমিতি। ব্রা ভে'তিকানেব মহ্ষ্যাদীন্ সসর্জ ভূত কণমিতি পরশ: ॥৫। 
ভাবতভাবদীপঃ 

নট ত্বমিত্যার্ষেপ:॥১/ চতুর খস্বং্রাপ্তো! মানস এব মনসা সফলেন প্র্গাবিসর্গমন্দৎ। “সহ্ষলীদেবাশ্ত 
পিতব: সমুতি্স্তি” ইতি শ্রঁতেঃ “সত্যকামঃ সত্যস্ল্নঃ” ইত্যাদিশ্রতেশ্চ ন ভম্া বীজসান্রিধাছপেক্গা 
সঙ্কলৈকলাধনত্বাৎ |২। যৎ জরম্, তেন জলেন ॥৩| বাঁকণং বকণদেবতীসহষ্ধাদাপামিতারখঃ | মূর্ধিমৎ 
মননসাপস্বািবিগ্রহবং। আপ্যত্বে হেতুঃ__মাপন্তত্তস্তিবে যতঃ আপন্তপ্তং ঘণীভীবং পৃথিব্যাদ্রিরপং 

প্রাপ্তাঃ ১ “তদ্যদপাং শব আসীত্তং সমহন্তত স। পৃথিব্ভব"্দিতি শ্রীতেঃ॥81 এহদাক্ষিপতি-_ 
কথমিতি। ভৌতিকস্থষ্টাবেব ৪ থন্তাধিকাবাছুতানাঁধ প্রাগেব স্টত্বাতত্ত জলাদিশরু 

শেপ সপ শািসিশ শপ আপ শত তি ও ০৮ 

ভ্গু বলিলেন- ্রতরন্মেব অবতার ক্ষ মনেৰ সঙথমাতরবাবাই নানাবিধ 
পদার্থ ্থট্টি কবিয়াছিলেন। তিনি ভূতসমূহেব বক্ষাব জন্য প্রথমে জল ন্ট 
কবেন।২। 

যে জল সর্ববভূতেব প্রাণন্ববপ, যাহাঁৰ গুণে সমস্ত ভূত বৃদ্ধি পায় এবং যাহা 
শহ্ঠ হইলে বিনষ্ট হইয়। যায়, সেই জল এই সমগ্র ভূমগুল আৰৃত বিয়া বহিয়াছে।৩॥ 

পৃথিবী, মেঘ এবং মৃদ্তিমান্ অন্ত যে সকল মনুস্তপ্রভৃতি আছে, সে সমস্তই 
জলসন্ন্ধী। যেহেতু জলই সমস্ত পদার্থকে ঘনীভূত কবিয়াছিল: ॥৪| 

ভরদঘাজ বলিলেন-_-“জল কি প্রকাবে উৎপন্ন হইল, অগ্নি এবং বাযুই বা কিভাবে 
জন্নিয়াছিল, পৃথিবীই বা! কি প্রকাবে উদ্ভৃত হইয়াছিল, এই সমস্ত বিষিয়ে আমাৰ 
গুকতব সংশয় বহিয়াছে' ॥৫। 



পর্ববণি সপ্তপপ্তত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। ১৭১৫ 

ভূগুরুবাচ | 
্রহ্মাকল্গে পুবা রন্ধন! ব্রন্ষাঁণাং সমাগমে। 
লৌকসন্তবসন্দেহঃ সমুৎপন্ো মহাত্মনাম্ |৬] 
তেহতিষঠন্ ধ্যানমালদ্য মৌনমাস্থায় নিশ্চলাঃ | 
ত্যক্তাচাবাঃ পবনপা দিব্যং বর্শতং দ্বিজাঁঃ ॥৭| 

তেমাং ব্রঙ্গমযী বাণী সব্বেধাং শ্রোত্রমগমৎ | 
দিব্যা সরম্বতী তত্র সংবভূব নভস্থলাৎ ॥৮| 

শট সত পাস সপ লি পাপাীপিশিস আপ শি আপ পপি শপ পপ পপ পপ পাশদ 

ভারতকৌমুদী 
বক্ষেতি। এদ্ষকনে ভ্ণ প্রথমন্থরিকালে । হোকানাং সন্তবঃ সন্দেহ: কেন ভাবেন লোকা। 

ভবেবুরিতি শেকোংপরিব্যিদ্ে সংশয় 1 

ভইতি। ধানং সোব দবিষদরিকাং চিহ্বাম। পবনপা! বামুমীত্রভোভ্রিনঃ 1৭ 
ভেষামিতি। অমন শ্রএরযুক্তী। দিবা। 'সনোকিবী [গ 

ভাবতভাবদীপঃ 

খেজিবযুকেভ্যাক্ষেপাভিতায 1৫ ব্রক্গকমে লোকে কলাদাবিভার্থঃ। লোকানাং ষম্তব 

উৎপততিন্তর বিষয়ে সন: । তবাঠি-কানঃ স্বভাবে নিদভিরচ্ছ। ভূতানি যোনি: পুরুষংত 

ইতি গিস্থামিভি শ্রতোধনেকপক্ষোপন্াসাধ। তত কাল ইতি ছে 1ভিবিকাঁ: স্বভাব ইতি বোঁছা 
শৌকায়ভিকাণ্চ, নিতিননৃং কারশং কর্ছেতি মীমাংসকাঃ, যদৃচ্ছেত্যার্থ তাং, ভূতানীতি 
তার্বিকাঁদগ, যোনির্গংকারণং পুক্রষ ইতোপনিলদাঃ খা! এবং সন্দেহে সতি ধ্যানযোগ এব 
পরণীকবণীয় ইত্যাধ্যায্িক[নুখেনাহ-তেহতিঠজিতি। ধযানংধশযন্তান্ি্িতি বৎ্পত্তা হদয়পুণ্রীক- 

ম'লঙ্থাশহ্নীহভা মৌনং ধ্যানং চিনিরোধন্পং যোগমাছ্থিতাঃ সন্তঃ অভিষঠল্ 1৭ শ্রুতৌ ষগ্তপি- 
“তেধ্যানযোগাম্গতা। অপহন্ দেবাুশত্তিং দ্বগুঃণনিগৃঢা" মিত্ন্থভবগম্যোহ্যমর্থ ইত্যুক্তম্ তখীপা- 
ভবে ত্রানততবসম্তবাঁৎ শ্র্ঘতবেব কিহলহং প্রমাণমিতযাশয়েশীহ--তেযামিতি। তত্র হৃদয়পুগ্বীকে 

০ পাপ | পিপি পাশ শী পাপ স্পট চা ৮৩ পম পক 

ভূগু বলিলেন-_'্রাঙ্গণ। পূর্বকালে স্থিব প্রাবস্তে মহাত্ম। ব্রহ্মধিবা একত্র 

সমবেভ হইলে, জগৎ স্প্টিবিষযে তাহাদের সন্দেহ হইযাছিল 1৬] 
তখন সেই ত্রান্মণেবা ধান ও মৌন অবলম্বন কবিষা, নিশ্চল ও আঁহাবত্যাী 

হইযা, কেবল বাযুমাত্র পান কবিতে থাকিয়া, দেবপবিম।ণে শত বৎসর সেই ভাবে 

অবস্থান করিযাছিলেন ॥৭া 

তকালে ব্রন্গোচ্চাবিত একটা খাক্য তাহাদেব সকলেব কর্ণে আসিযাছিল; তখন 

সেই দিব্য বাঁক্য আকাশ হইতে উৎপন্ন হইযা ছিল 1৮॥ 



১৪৬৬ মহাভারতে শীল্তি- 

পুরা স্তিমিতমাকাঁশমনন্তমচলোপমম্ ৷ 

নফনন্দ্রার্কপবনপ্রন্গুমিব সংবভো || 
ততঃ সলিলমুৎ্পন্নং তমসীবাপরং তমঃ। 

তস্মাচ্চি সলিলোৎগীড়াছুদতিষ্ঠত মারুতঃ |১০| 
যথা ভাজনমচ্ছিন্্ং নিঃশব্দমিব লক্ষ্যতে | 
তঙ্চান্তসা পূর্য্যমাণং সশব্দং কুরুতেহনিলঃ ॥১১॥ 

তথা সলিলসংরুদ্ধে নভসোহস্তে নিরন্তরে ৷ 

ভিত্বীরবতলং বায়ুঃ সমুৎপততি. ঘোষবান্ ১২। (বুগ্নকম্), 

ভারতকৌমুদী 
তৎকাঁদীনাঁমবস্থামাহ পুবেতি | গ্িমিতং নিশ্চশম্। অচলোপম; পর্বাততুগ্যম্। 'আঁধেয়- 

বিহ্গাগ্ভভাবেন তদচলনাৎ আধাবস্তাপি নিশ্চনত্মুতপ্রেদিতম্। নষ্টা অদৃষ্টা চন্টার্কপবনা যন্মিন্ 

তত ॥৯ 

ততইতি। তত আকাশাং। উদৃতিষ্ঠত সলিলস্পন্দাৎ ॥১*| 
উক্তমর্থ,দৃ্টান্তেন বোধয়তি যথেতি ধৃগ্রাকেন। ভাজনং ঘটাদিপাত্রণ ছিত্রসবে বাতপাতে চ 

কদাচিচ্ছঝো| লক্ষ্যত ইতি ভাঁবঃ | সলিলেন সংরদ্ধে ব্যাণ্ডে, অতএব নিরম্তবে নিরবকাঁশে 
খোষবান্ শব্ববান্ /১১--১২| 

ভাবতভাব্দীপঃ 
নতন্তনাৎ হার্দাকাশাখ্যান্মাাবিশিক্টাদব্রদ্ষণ:॥৮॥ সরহ্বতীমেবাঠ- পুরেতি | হার্দাকাশে গলক- 
যুক্ত! গুলদেহাসঙ্গেন চিত্তং ধাবয়ন্ প্রথমং কঙ্জলশ্যামলেন তমসা ব্যাঁধুমচলমনম্তমশবমাকাশং 

পশ্যাতি, তচ্চ তম; ক্রমেণ কাঁলিমাঁনং জহ্দবস্ারাখ্যনীহাবরূপেণ ততো ঘূমরুপেণ চ ভাতি, ততঃ 

কিঞ্লিতমসোপগমে হথধিবমনন্তমাকাশং পশ্ততি ; স তত্র শ্রান্তত্যার্ত ইব ভূহাঁ জনং শ্ররতি ; 
তক্চ ক্ষণং ক্ষণেন তমেবাকাশং পূর্তি । তত্র যা! ঘটে জলেনাপূর্য্মাণে শ্কো। বায়ুস্চাভিব্যজতে 

তখৈব তত্র শৃবদবাঁ 'আবির্ভবতঃ ততম্চ তত্বোর্জলবাযেববশ্যোবিধ সত্ঘর্ধাত্েজ উৎপষ্ঘতে, তে, তেন চ 

সেই পূর্ববকালে অসীম আকাশমগুল পর্বতে স্যায় নিশ্চল ছিল; তাহাতে 
চন্দ্র সূর্য্য ও বাধু ছিল না? সুতরাং তাহা যেন নিদ্রিতের স্যায় রহিয়াছিল ৪৯৫ 

ক্রমে অন্ধকারে যেমন অপর অগ্ধকার উৎপন্ন হয়, *তমন মাকাশ হইতে জল 
উৎপন্ন হইল, সেই জলরাশি হইতে বাধু জদ্মিল ॥১৭ 

কোন অচ্ছিন্র পাত্র যেমন নিঃশব্দ বলিয়া লক্ষ্য হয়, পবে তাহাতে জলপূর্ণ 
করিতে লাগিলে, বাধু সেই পাত্রকে শবসমন্থিত করে, সেইৰপ জলব্যান্ত অবকাশশৃশ্ 
আকাঁশমণ্ডলে বাধু সমুদ্রতল ভেদ করিয়া শব্দ বিশিষ্ট হইয়! জন্থিয়াছিল 7১১--১২ 
০০০ “নসমজারত মাকতঃ .1 মনি ই 



পর্ণ? সপ্সপ্তত্ধিকশততমোহধ্যায়ঃ টি 
স এষ চবতে বাঁযুর্ণবোৎপীড়সন্তবঃ। 
আকাশস্থানমাসাদ্ প্রশান্তিং নাধিগচ্ছতি ॥১৩1 
তশ্মিন্ বানমংঘর্ষে দীপ্ততেজা মহাঁবলঃ। 
প্রাদুবডূদুর্ধশিখঃ কৃত্ধা নির্তিনিরং নভঃ |১৪॥ 
অগ্নিঃ পবনসংঘুক্তঃ খং সমাদ্দিপতে জলমৃ। 
সোহগ্ির্দীকতনংনেগাদ্ঘনত্বগুপপদ্ধাতে 1১৫ | 
তন্ঠাকাশং নিপততঃ স্েহস্তিষ্ঠতি বোইপবঃ। 
সমঘাতত্ঘাপন্নো ভূমিত্বমনুগচ্ছতি ॥১৬| 

ভারতকৌমুদী 
মইভি। অর্বোংণাড়াং সনুজ্গাস্ণ্্দং সস্মবতীতি ষঃ। প্রশান্তিং কদাপি গমন- 

নিসৃত্বিম্ ১০ 
তঙ্িজিতি। বাহদুমদাদ কাঠগসণ্ঘ্ ইবেতি 'ভীবঃ 6১৪) 
'আঘিক্রিতি। খমাকাশদ্, সমাপিপভে সংনদ্তি মম ৪১৫] 
তন্লেতি। তিহ অগনেঃ। দ্বেহছবলো াগঃ 0১৩ 

ভারতভাবদীপঃ 
হার্দাকাশং লিশডিমিনীবর্দাতা বায়না স£ সংযোগমেত্য সশিশমাকাশে সমূৎক্গিগত। জশপবন 
শম্পারবাদাস্মা ঘনীকিয়তে * মোধ্য়ং অাণাং মথ্বাত; পৃপিনী নাম ভবতি। এবং ভূতানি হু 
ভৌতিকাণপি কি, পুসণ্ড তং সর্বামপসংহত্য কেবসচিন্লাত্রেণ ঈপেণ নিরসর্ৃতিভিঠতীতি 
ঘোগিনামহ্ভবক্রমঃ | তদ্রপধমমেকদেশেন শ্রতিবহূবদতি | "নীহাবধূমাকীনলানিলানাং 
খগ্যোভবিছাৎস্ছটিবশশিলাম্। এতানি রপাণি পুরংসরাণি বরঙ্গাতিব্যকিকরাঁপি যোগে ।” ইতি। 
ম এবাযং ভুতোংপত্তিক্রমোর পু! ভিনিতমাকাশমিত্যাদিনা শ্লোকনবকেন প্রতিপাঁদিত:। 
অক্ষবযোদলাপি রুতপ্রায়। ॥৯--১৫। কথং ঘমন্বমূপপন্ধতে ইতাত আহ--তন্তেতি। খী 
মপনার্ধে। তশ্িকসা কুযত যুক্তেৎগবাকাশমধ্যে ভমতি যঃ শ্রেহাশ্রয়ো জং ততসজ্ঘাতত্মিতি 

সমূদ্র্লসংঘর্ষে উৎপন্ন এই সেই বাধু আকাশ প্রাপ্ত হইয়া, কোন সমযই 
নিবৃত্তি পাইতেছে ন। (স্থির হইতেছে ন।) ॥১৩| 

দুইটা কাষ্ঠের সংঘর্ষ হইলে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয, সেইকপ দেই বাম ও জলেব 
সংঘর্ষে উজ্জ, মহাশক্তিশালী ও উদ্ধশিখাযুক্ত অগ্নি আকাশকে অন্ধকাঁবশূন্য কবিয। 
উৎপন্ন হইয়াছিল 1১৪। 

বাধুসংযুক্ত সেই অগ্নি জলকে আকাশে উঠাইয়াছিল এবং দেই অগ্নিই বায়ু 
সংযোগে ঘন হইয়াছিল ॥১৫1 



১৭১৮ মহাভারতে শান্তি: 

রসানাং সব্বন্ধানাং ন্েহান!ং গরপিনাং তথা । 

ভূমির্ধোণিরিহ জ্ঞেয়া বস্তা সবর প্রসুয়তে ॥১৭॥ 
ইতি শ্ত্রীমহাভারতে শতপাহজ্যাং সংহ্তায়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্ব্বণি 

মোক্ষধর্মে ভূগুভরদ্বাজসংবাদে সপ্তসপ্তত্যধিকশততমৌহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ % 
আর € সপ 

অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোধধ্য।য়ঃ | 

ভরদ্বাজ উবাচ। 
ত এতে ধাতবঃ পঞ্চ ব্রহ্মা বাণিহজৎ পুরা । 

আঁবুতা যৈরিমে লোকা মহাভূৃতাভিসংজ্বিতৈঃ ॥১] 
বদাস্থজৎ সহআণি ভূতানাং স মহামতিঃ। 
পঞ্চানামেব ভূতত্বং কথং সমুপপদ্থতে ॥২] 

বসানামিতি। বসানাং  কটগ্রভৃতীনামূ, ্ নেহানাং তৈলাদীনাম্ ॥১৭| 
ইতি মহামহোপাধ্যার-ভাবতাচার্্-শ্রীহবিদাঁপসিদ্ধানতবা দীশভট্রাচাধ্যবিবচিতাঁ়াঁং মহাভাবত- 

টাকাষাঁং ভারতকৌ'মুদীসমাধখ্যায়াঁং শীস্তিপর্বণি সপ্ঠসপ্তত্যধিকখভতমোহ্ধ্ারিঃ ॥০] 

তইতি। তে আঁকাঁশাদরঃ, ধাতবঃ সর্ধরপদার্থধাবকাঃ। আবৃত ব্যাপ্ত ॥১| 

ভাব্তভাবদীপ; গু 
স্পষ্টম্। এবং মানসন্ত হথটিক্নীনসম্তেব তংদামান্ঠাদস্মবাদীনামপীরং নন স্পরবন্মানস্ভৈবেভাধ্যায়- 

তাংপর্ধ্যমূ। অতএব দ্বিতীর়শিবোবদস্তা! অসত্ব" প্রাপ্ত ক্তং স্ঘচ্ছতে 1১৬--১৭॥ 

ইতি শাঁন্তিপর্ববণি মোক্ষধর্ম্ে নৈলকণ্ঠীয়ে ভাবতভাবদীপে সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥১৭৭| 
স্পা শশী শপ শপ স্পা আপ পা পপি শপ পপ শা পপ স্পা 

সেই অগ্নি আকাশে উঠিতে থাকিলে, তাঁহার যে অপর তরল অংশ ছিল, তাহাই 
সংহত হইয়া, পৃথিবী হইয়াছিল 1১৩ 

সেই পৃথিবী সমস্ত বস, গন্ব, স্পেহ ও প্রাণীব কাবণ। কেন না, যাহাতে এন 
সমস্তই উৎপন্ন হইয়াছিল+ ॥১৭। 

ভবদ্বাজ বলিলেন--ব্রন্থা! প্রথমে রি টি করিয়াছিলেন এবং মহাভূত- 
নামক যে পদার্থগুলি এই ত্রিভূবনকে ব্যাপ্ত কবিয়া বহিঘাছে, সেই এই পাঁচটা ধাতু 
অর্থাত সমস্ত পদার্থেৰ ধারক (ইহা ত বুবিলাম ) 11 

* “ ত্রাশীত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ' বঙ্গ বদ্ধ, “ একাশিত্যধিকশততমোহ্ধ্যা:--নি | 
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ভূগুরুবাচ। 

অমিতানাং মহাঁশৰো যান্তি ভূতানি সম্তভবযৃ। 
ততস্তেষাং মহাঁভূতশবোৌ হয়ঘুপপদ্াতে ॥৩॥ 

চেষ্টা বাধুঃ খমীকাশমুগ্মাগ্রিঃ সলিলং দ্রঃ | 
পৃথিবী চাত্র সংঘাত? শবীরং পাঞ্চভৌতিকম্ || 

ভারতকৌমুদী 
উ্তার্থে মুপপত্তিমাহ যদেতি। ভূতাঁনাং মনুষ্যপশ্থাদীনাম্। পঞ্চানামাকাশাদীনাম্। 

ভূতত্বং মহাঁভূতত্বদ। তথা চ তবতি সমেত ভূতমিতি ব্যুৎপত্তা। উৎপতিমংপদীর্ঘমাত্রমেব 
ভূতশদার্থঃ। এব মন্গঘাদীনামিব 'আকাশাদীনামপি ভূত নামৈবাস্ত ন মহাভূতমিতি ভাবঃ ॥২] 

অমিতানামিতি। অমিতানামনস্তানামাকাশাদীনাং সহধন্ধে ভূতশব্দাৎ পূর্বং মঠীশদঃ দ্থিতঃ। 
যতস্তান্থপি ভূতানি সন্তবনুৎপত্তিং যান্তি প্রাপ্রুবস্থি। তেষামাকাশাদীনাম্। তথাচ মহাপবিমাঁণানা- 
মাকাশাদীনাং মহাভূভহম্। অননপবিমাণানাং মনগ্যাদীনাস্ত ভূততমিত্যাশয়ঃ ॥৩| 

ইখং ভূতম্থষিমুক্তা ভে'তিকমথটিমাহ দ্বাভ্যাং চেষ্টেতি। চেষ্টা ক্রিম গতিক্রিয়াবান্ বায়ুবিত্যর্থ 
খং শূহ্যং শৃন্ঠগগ্নমাকাশম্, উদ্মা উত্তাপবানত্রিঃ দ্রবন্তবলং সলিশম্, অত্র এতেযু মধ্যে পৃথিবী সংঘাত: 
সংহতকহিনাম্মিক|॥ ইতি পঞ্চভিছূতৈনিশ্মিতং মহঘ্যাদীনাং শবীবং পাঁঞ্ভৌভিকমুচ্যতে ॥৪ 

ভাবতভাবদীপঃ 
ননু চতুমুখেন মনস! হাঃ পঞ্চ খাতব আকাশাদয় স্বাপ্লাক।শাদিবদান্তবাঃ সন্তঃ কথং বাহ্- 

লোকানামাবলক1 ইতু।পপপ্ভতে ইত্যাহ--ত এতে ইতি । যান বরহ্াস্জত্তে এতে ইতি কমমিত্যগ্রি- 
মেণ স্বঃ। এতে কে থে মহীভূতপ'ভাঃ বৈশ্চ লোক! আবৃতী। ইতি যৌজন11১॥ তথ। 
রণ স্ষটানাং জবা যদ্রাদীনাৈবং গ্রত্যেকং মানপানি পঞ্চভূতানি মস্তি হ্বপ্রে তদর্শনাৎ, ততশ্চ 
কথং ব্র্ষস্্টান।মেব পঞ্চানাং ভূতানাঃমহাভূতত* নাম্মদাদিন্থ্টানাং ভূতত্মূ, যত: সর্বেষাং মানস্থা- 
বিশেষা প্রাতিভ।মিকতেন কষুদ্রতৃতত্বম্ ঈশনুটানাং তু মহাভৃতহম্; তথা চ প্রাতিতাসিক- 
ব্যবহীবিকযোরবাধ্যাবাধ্যয়োঃ প্রপঞ্চরোর্ডেদ এট ই্যাক্ষেপ্তবভিপ্রাযঃ0২। অমিততবমেব মহছন্বার্থো 

 ্বাধাতুমিত্যাহ--অমিতানামিতি। অযিতেঘমিততাদিতার্থ; বতঃ সম্ভবং ঘাস্তি ততো! তো হেতো- 

(এখন জিসান্ত এই যে) মহামতি মা যখন সহস্র সহজ ভূত স্থ্টি কৰিযাছেন, 
তখন কেবল আকাশীদি পাঁচটা পদার্থেবই মহাভৃতত্ব কি প্রকাঁবে যুক্তিযুক্ত হয় ॥২ 

ভৃগু বলিলেন--অপবিমিত অর্থাৎ মহাঁপবিমাণযুক্ত পদার্থেৰ নামেৰ পূর্বেবেই 
'মহাশব্'' থাক! উচিত। কাঁবণ, সেই আকাঁশ।দি পচটা পদার্থও উৎপত্তি লাভ কবে, 
সুৃতবাং সেগুলি “ভূত' এবং সেগুলিব বিশাল পবিমাণ বহিয়াছে | অতএব সেগুলিব 
বিষষে এই “মহাভূত' শব্দ সন্গতই হইয়াছে ॥৩। 

সস সপ পপ পপ পাপািল শিস শি পাপা পাপী 

(৩) তৃতানাং বাতি সপ্ভবম্বনি। 



৬৭২০ মহাভারতে শার্তি- 

ইত্যেতৈঃ পঞ্চভির্ভূতৈষুভং স্থাবরজঙ্গমমূ। 
শ্রোন্রং ভ্রাণং রস; স্পর্শে দৃষ্টিশ্চেন্িয়ণংজ্বিকাঃ ॥৫| 

ভরছাজ উবাচ। 
পঞ্চভির্ধদি ভূতৈস্ত যু্তাঃ স্থাবরজঙ্গমাঁঃ । 
স্থাবরাণাং ন দৃশ্যান্তে শরীরে পঞ্চ ধাতবঃ [৬ 
অনুষ্ণ!মচেষ্টানাং ঘনানাঞ্চেব তত্বতঃ | 
বৃক্ষাণাং নোপলত্যন্তে শরীরে পঞ্চ ধাতবঃ ॥৭| 

ভারতকৌমুদী 
ইতীতি। এটতৈবাকাশাদিভিঃ। শ্রোত্রং কর্ণ:, ডাঁণং নাসিকা, বসো জিহ্বা, স্পরশত্বক্, 

দৃিশ্্ুং-_এতাঃ গঞ্চ সয় ইন্তিরসংভ্িকাঃ। এতা। অপি পাঞ্চতৌতিক্য ইত্যর্থ:। তথা চ 
শ্রোত্রমাকাশমন্নমূ, ঘাণং পৃথিবীময়মূ, বসনা! জলময়ী, ত্বক বাযুমরী, চক্ষুম্চাযিময়ম্ ॥৫॥ 

সর্ষেষাং স্থাববজঙ্গমানাঁং পাঁঞচভৌতিকত্বং শ্কচতে পঞ্চভিরিতি। তরী স্থাববাণাঃ বৃক্দাদীনাং 
শবীবে গঞ্ ধাঁতবে| ভূতানি কথং ন দৃত্ন্ত ইত্যর্থঃ [৬ 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
ভূরতানীতর্থঃ। ততশ্চানভ্ততোৎপন্ন হয়োৌকভয়তরাবিশেষান্প বাবহাঁবিকপ্রাতিভা সিকয়োর্সহাঁতৃত- 
সজ্বয়োর্ডেদ ইত্যর্থ: ॥৩| কার্ধযমাত্রে ব্যান্ডিং প্রদর্শ়মমিতত্বমেবাহ-চেষ্টেতি। খং সুষিবম্। 
অত্র শবীবে, দ্রব্যে লোঁহিতাঁদিসজ্ঘাত:, কঠিনং মাংসাস্থ্যাদি ॥৪॥ শ্রোত্রং থম, স্রাণং পৃথিবী, রসে 
বসনেন্রিযং জলম্, স্পর্শ; স্র্শনেন্তিনম্ ত্গ বাধুঃ, দৃটিশচক্ষুবিভ্রিয়ং তেজঃ শ্রোতাদীনাং খাদিগুণান্ 

শবাদীন্ প্রতি ্রাহকত্বাৎ খাগ্তাত্মকনং শ্রোত্রাদীনাম্, খাগাত্মতোপপাদন দৃ্ন্তদিদ্যা্থম্-_তথা 
চায় প্রয়োগ: “মেন্রমাতাবৌ সমানজাতীনৌ গ্রাহগ্রাহকত্বাচ্ছৰশ্রোত্রাদিবগ্দিতি। তথা চ 
প্রমাতৃশ্চেতনাভি্ত্বেন প্রমেয়ন্তাপি তথাতরমিত/দ্বৈতসিদ্ধিঃ 0৫॥ নু বৃক্ষাণীং প্রমেয়ত্বেখপি ন 

চেতনাভিনত্বং দৃ্ততেৎক্মদা দিবতেযাঁং গত্যাগ্ভভাবেনানিস্রিয়াসতশ্চাঁভৌ তিকত্বমিতি ন ব্রদগ্রভব- 
তমপীতাখৈতাসিদ্ধিবিতভিগ্রেত্য বৃক্ষাণাং ভোঁতিকতবং_ তাব্গিরন্ততি-_-পঞ্চভিবিত্যাদিনা! ॥ 

বাধু গভিক্রিয়াশীলী, আকাশ শৃন্যময়, অগ্নি উত্তীপযুক্ত, জল তরল এবং 
পৃথিবী সংহত অর্থাৎ কঠিনবপ ; এই পঞ্চভূতময় প্রাণিগণের শবীর 081 

জগতেব সমস্ত গ্বাব্র ও জঙ্গমপদার্ঘই এই পঞ্চভৃতসংযুক্ত এবং পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্িমও 
এই পাঞ্চতৌতিক। যথা-_কর্ণ আকাশময়, নাপিকা পৃথিবীময়ী, জিহ্বা জলমযী, ত্বক 
বাযুময়ী ও চক্ষু অগ্রিময়? ॥৫॥ 

ভরছাজ বলিলেন--“সমন্ত স্থাবব ও জঙ্গম পদার্থ ই যদি পঞ্চভূতযুক্ত হইত, তবে 
স্থাবর পদার্থেব শরীরে সে পঞ্চভৃত দেখা যায় না কেন?॥৬ 

(6) ' 'ইন্দডিয়সগ্িতা*_নি। 

সপ পপ স্পা পপি | পপি পা পাশ 



র্ববণি অইমগুত্যধিকশততমৌহধ্যায়ঃ ১৭২১ 

ন শৃণুত্তি ন পশ্ঠন্তি'ন গন্ধরসবেদিনঃ | 
ন চস্পর্শং বিজীনস্তি তে কথং পাঞ্চভৌতিকাঃ ॥৮ 

অদ্রবত্বাদনগ্লিত্বাদভূমিত্বাদবাযুতঃ | 
আঁকাশস্তাপ্রমেযত্াদূরক্ষাণাং নাস্তি তৌতিকমূ || 

ভূগুরুবাচ। 

ঘনানামপি বৃক্ষাণামাকাশোহস্তি ন সংশয়ঃ। 

তেষাং পুষ্পকলব্যকিিত্যিং সমুপপদ্াতে 1১০] 

ভারতকৌমুদী 

উক্তমর্থ, স্পষ্টররতি অনু্ণামিতি ॥ অনুগণামুতাপহীনানাম্্। অচেষ্টানাং গত্যাদিক্রিয়া- 

শৃ্ানাম্। ঘলানাং নিবিডসংযোগানাম্ ॥৭1 

নেতি। ন শৃস্তি কর্ণাভাবাঁং, ন গর্ান্তি নয়নহীনতাৎ, ন গন্ধবসবেদিনো নাসাবসনাশূল- 

ত্বাৎ, স্পশধ ন বিজানভ্তি ত্গভাবাঁৎ 1৮1 

সর্বধৈব বৃক্ষাণীং তৌঁতিকতং নাশ্তীতি সাটোপমাহ অন্রবতথাদিতি। অদ্রবত্বীৎ অতবসত্বাৎ 

জনাভাবাং। অগ্রমেরত্বাং অভ্য়তাৎ। ভৌতিকং জলাদিভূতভাগঃ 12 

সনাধতে ঘনানামিতি। ঘনানাম্ অভ্যন্তবে নিবিড়পবমাগুমংযোগানামপি। উার্থে যতি 

দরশযতি তেযামিতি। পুপ্পফশানাং ব্যক্তিবাবি9াবঃ | তথা চ বৃক্ষাণামভ্যন্তবে আকাশফন্বাদেব 

তম্মাদাগঅ পুপাণি ফানি চ ০ ভাঁবঃ 17১০| 
বেক 

পাপ 
০ শপ আসিস ও সত পি সপ ৬ ৯ ৯৩ আপস আপি 

বৃক্দগুলিব শরীরে উন নাই, উহাদের গমনাদি ক্রিয়া নাই এবং উহাদের 

শরীরের ভিতরে পরমাণুগুলির নিবিড় সংযোগ বহিয়াছে, এ সমস্ত কথাই সত্য । 

স্ৃতবাং বৃক্ষগুলিব শরীরে পঞ্চভূত আছে বলিষা জানা যায় না॥৭॥ 

তাব পর, বৃক্ষদকল কাঁণ নাই ব্লিযা শুনিতে পায়না, চৌঁখ নাই বলিযা! দেখিতে 

পাঁষ না, নাক ও জিহ্ব| নাই বলিযা গন্ধ ও বস গ্রহণ কবিতে পাবে ন1 এবং ত্বক ন! 

থাকায উহাদের ক্পর্শজ্ঞানও নাই। অতএব সেই বৃক্ষদকল পাঞ্চভৌতিক হইবে 

কি প্রকারে 111 

বৃ্ষদমূহে জল নাই, অগ্নি নাই, ভূমি নাই, বাঁয়ু নাই এবং আকাশও আছে 

বলিয়! জানা যায় ন। অতএব বৃক্ষগুলিৰ শবীরে একেবারেই ভৌতিকত্ব নাই" 1৯। 

ভূঙ্জ বলিলেন--বৃক্ষসমূহেব ভিতরে পরমাণুর নিবিড় সংযোগ থাকিলেও 

তাহাতে আকাশ আছে, এবিষযে কোন সন্দেহ নাই! এই জন্তই প্রত্যহ তাহাদের 

পুষ্প ও ফলেব আবির্ভাব সম্ভবপব হয ॥১৭| 

২১৬ 



৯৭২২ মহাভারতে শান্তি 

উদ্মতো স্ত্রায়তে পর্ণং ত্বক ফল পুষ্পমেব। 
গ্লায়তে শর্ধ্যতে চাপি স্পর্শস্তেনাত্র বিদ্যাতে ॥১১॥ 

বাধ গ্যশনিনির্ধোষৈঃ ফলং পুষ্পং বিশীর্য্যতে। 
শ্রোত্রেণ গৃহাতে শবস্তম্মাচ্ছ ণৃত্তি পাঁদপাঃ ॥১২। 

বল্লী বেউটয়তে বৃক্ষং সর্বতশ্চৈব গচ্ছতি | 
নহদৃষেশ্চ মার্গোহস্তি তম্মাৎ পশ্যন্তি পাদপাঃ ॥১৩| 

পুণ্যাপুণ্যৈস্তথাগন্বৈধূ্পৈশ্চ বিবিধৈরপি। 
অরোগাঃ পুষ্পিতাঃ সন্তি তম্মাজ্জিত্রস্তি পাঁদপাঃ ॥১৪॥ 

শর দু ছি সি ছি অসি অসি ৬ জিভ ৬৮৮ ৬৫ ৩৯ ৬১৩ জা সই উট 

ৃক্ষাণাং শরীবে অগ্মাঁদিসতীমন্্মাপয়তি উদ্মত ইতি। উদ্মত উত্তাপাৎ, পর্ণাদিকমপ[তিত- 
মপি। অতএব লজ্জ।বতীনাঁমিকারা! লতায়াঃ স্পর্শমাত্রেণৈব সস্কোচো দৃশ্যত ইতি ব্রটব্যেম্॥১১ 

বাঁধিতি। নির্ধোষশ্রবণীভাবে ফলপুষ্পয়ৌধিশীর্ণভীয়া অসস্তবঃ। তেন চ তেষাং 
শ্রোত্রাদিকমিক্্রিরমত্যেব, কিন্ত তন্মমুম্যাদিশ্রোাদিভ্যে। ভিন্নাকাবমিতি ভাঁবঃ ॥১২। 

বন্দীতি। বললীর্শত1। সর্বতঃ সর্মান্গ শিক্ষু। অদৃষ্েয়নহীনন্ত মার্গো গমনপথঃ, মন্তি 
অন্তবতি। পাঁদপা৷ বৃষ্ষলতাদয়ঃ 1১৩ 

পুণোতি। পুণ্যাপুণ্যৈঃ সদসত্তি, পুণ্পিতা: স্জাতপুষ্পাঃ ৷ অন্ততঃ সদসদ্গন্ধগ্রহধেনৈব 
-  সদসদ্গন্বযুক্তপুষ্পপ্রসব ইতি ভাঁবঃ 1১৪ 

ভারতভাবদীপঃ 
উদ্াস্ভভাবাদগ্যাগ্তভাবমাহানুন্বণাঁমিতি ॥৭__৮| অগ্রমেযতবীদগ্রতীয়মানত্বাৎ |» বৃক্ষাণীনভৌতিক 
ত্বানি্দিগ্তাদিকং পবিহ্যংশ্চেতনত্বমূপপাদঘতি-_ঘনানাঁমিত্যা দিভির্নবভি: ॥১০॥ শীর্ধাত ইতানেন 
বন্রমধেবপি মৎকুণশোঁণিতম্পর্শাচ্ছরযমাঁণস্ত চেতনত্বং ব্যাখ্যাতম্ঃ এবমেকদেশে কম্পাদিদর্শনাদ্- 

বৃক্প্রভৃতিব শরীবে অগ্নি আছে বলিয়াই তাহাব তাঁপে অপতিত পত্র, চর্ম, 
ফল ও পুষ্প ম্লান (শুটা) হয় এবং সেগুলি বিশীর্ণ হইয়া যায়; অতএব বৃক্ষদমূহের 
স্পর্শ আছে ॥১১॥ 

বাহিরের ব্বাযু অগ্নি ও বজ্র নির্ধোষে বৃক্ষের ফল ও পুষ্প বিশীর্ণ হয়? সুতরাং 
বৃক্ষের কর্ণদাবা শব্দ গ্রহণ কৰে। অতএব অবশ্যই স্বীকার কবিতে' হইবে যে, বৃক্ষ 
সকল শ্রবণ করে ॥১২॥ 

লতা বৃক্ষকে বেষ্টন করে শ্রবং সকল দিকে গমন করে। অতএব লতাঁগুলির 
চক্ষু আছে, চক্ষু না থাকিলে তাহাদেব গমন পথেব সম্ভব হইত না । অতএব বৃক্ষ ও 
লতাপ্রভৃতি পাঁদপগণ দেখিতে পায় ॥১৩ 



গর্যনে অষ্টনপতত্যধিকশততমৌহধ্যায়ঃ। ১৭২৩ 

পাদৈঃ সলিলপানাচ্চ ব্যাধীনাঞ্চাপি দর্শনাৎ। 
ব্যাধিপ্রতিক্রিয়াত্বাচ্চ বিদ্ধতে রসনং ভ্রুমে 1১৫॥ 
বক্রেণোৎপলনালেন যথোঁধ্ধং জলমাদদেৎ। 
তথা পবনসংযুজঃ পাঁদৈ? পিবতি পাদপঃ ॥১৩| 
সুখছুঃখয়েশ্চ গ্রহণ!চ্ছিনম্য চ বিরোহণাৎ। 
জীবং পশ্ঠামি বৃক্ষাণামচৈতত্যং ন বিদ্তাতে |১৭॥ 
তেন তজ্জলমাদতং জরয়ত্যগ্রিমারুতৌ | 
আহারপরিণামাচ্চ স্নেহো বৃদ্ধিশ্চ জীয়তে ॥১৮। 

তাঁবতকৌমুদী 
গাঁদৈবিতি। ছুষ্টদলিলপানাদেব ব্যাধয়ঃ, উৎর্্টসলিলপানাচ্চ ব্যাধিপ্রতিক্রিয়া। ততশ্চ 

তেষাং বসনাস্থান এব পাঁদ ইত্যাশকঃ ॥১৫৫ 
বত্রেণেতি। মানুযৌ যয] বক্রেণ উৎপননালেন উর্মুপবিস্থং জশমাঁদদেৎ গৃহীয়াং, তথ] 

পবনসংযুক্তঃ পাদপঃ পাদৈর্জলং পিবতি ॥১৬| 

স্ুখেতি। গ্রহণা গ্রফুলতাদর্শনেন সুখন্ত, শ্লানতাদর্শনেন চ ছুঃখন্ত অনুমানাৎ, ছিননত 

বষশাদে: বিবোহণাৎ পুনকৎপত্তিদর্শনাচ্চ ॥১৭| 
তেনেতি। অভ্যন্তবন্থৌ। অগ্নিমাক্তৌ। তেন বৃক্ষেগ আদত্তং পাঁদেন গৃহীতম্, তদ্জনং জবর়তি 

রা জীর্দং কুকতঃ | ততণ্চ আঁহাবন্ত পবিণামাৎ পবিপাঁকাৎ ন্নেহে| বসঃ বৃদ্ধিশ্চ পাঁদপানাং 
0১৮॥ 

পাঁদপগণ উতকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট নানাবিধ গন্ধ ও ধূপদ্বাব! নীরোগ থাকিয়! তদনুবপ 
পুষ্প ওফল প্রসব করে; অতএব পাঁদপগণ আত্রাণ করিষা থাকে ॥১৪1 

বৃক্ষমকল পাঁদদ্বারা জলপাঁন কবে এবং তাহাদের ব্যাধি ও ব্যাধিপ্রতিক্রিয়। দেখা 

যায়। সুতরাং বৃক্ষ কলের রন গ্রহণ কবিবার শক্তি আছে ।১৫। 

মামুষ যেমন বক্র উৎপলনালঘাঁবা! উপরের জল আকর্ষণ করিয়া পাঁন করে, 

বাযুযুক্ত বৃক্ষও তেমন পাঁদঘার। আকর্ষণ কবিয়া জল পান করে ॥১৬॥ 

বুঙ্গগুলির প্রফুল্লতা দেখিয1 সুখের অনুমান এবং ম্লানতা দর্শন করিয়া হুঃখের 

অন্ুমাঘ করি এবং ছিন্ন অক্গের পুনরার উৎপত্তি হয়, দেখিতে পাই অভএব 

বৃক্ষমূহের জীবন আছে বলিয়া মনে কবি ; মুৃতবাং উহাদের অচৈতন্ত নাই ॥১৭। 

বৃক্ষ পাদদ্বারা আকর্ষণ কবিয়া জল পান করে, তাহাব শবীরেব অত্যন্তরস্থ অগ্নি ও 

বাযু নেই জলকে জীর্ণ কিয়! দেয় এবং ভুক্তবন্ত পরিপাক করিয়া থাকে, তাহাতেই 

বৃক্ষের বসও বৃদ্ধি হয ॥১৮% ূ 

(৬) বজে.পোৎপলনালেন_বঙ্গ নি। 
পপ আপি শশা পপ পাপ 



১৭২৪ মহাভারতে শীস্তি- 

জঙ্গমানাঞ্চ সর্ব্যাং শরীরে পঞ্চ ধাতব ৷ 

প্রত্যেকশঃ প্রভিগ্যন্তে যৈঃ শরীরং বিচেষ্টতে ॥১৯ 
ত্বক চ মাংসং তথাস্থীনি মজ্জ। ন্নায়ুষ্চ পঞ্চমমূ। 

ইত্যেতদিহ সংঘাতং শরীরে পৃথিবীময়ম্ ॥২.॥ 
তেজো। হগ্িস্তথাক্রোধশ্চক্ষুরত্া তখৈব চ। 
অগ্নির্জরয়তে যশ্চ পথ্যাগ্রেয়াঃ শরীরিণঃ ॥২১| 

শ্রোত্রং শ্রাণং তথাস্যঞ্চ হৃদয়ং কোষ্ঠমেব চ। 
আকাশাৎ প্রাণিনামেতে শরীরে পঞ্চ ধাতব ॥২২| 

ইং স্থাবরাণাং পাঞ্চতৌতিকত্ং প্রতিপাঁগ্ঠ ইদানীং জঙ্গমানাযপি তৎ প্রতিপাঁদয়তি জঙ্গমানা- 
মিতি| ধাতবে| ভূতাঁনি! বিচেষ্টতে ক্রিগ্নাং কবেতি ৪১৯] 

তবগিতি। ত্বক্ চর্্দ। সঙ্ঘাঁতশব্হ্য ক্লীবত্মার্যম্ 7২০] 
তেজ ইতি॥ শরীরিণঃ শরীরে স্থিতোহগ্রিঃ তেজ ওজো বলম্, ক্রোধঃ, চক্ষুঃঃ উ্মা উত্তাপঃ, 

যশ্চ অগ্ির্জরয়ূতে ভুকতত্ব্যং ভীর্ঘং কবোঁতি। এতে পঞ্চ আগ্েয়াঃ ॥২১| 
শ্রোত্রমিতি। শ্রোতরং কর্ণ+ স্রাগং নাসা, আন্তঃ মুখম্ হৃদয়ং বক্ষঃদলস্থংশৃল্ং স্থানম্, কোষ্ঠং 

ভুক্তদ্রব্যপতনদেশঃ | আঁকাশাঁৎ ভবন্তীতি শেষঃ 1২২1 

ভারতভাবদীপঃ 
দৃগেরিব ভূমেরপি তদ্দ্র্টব্যম্ 1১১--১৫|॥ নালেন নলিকয়া। এতেন হ্ষীবা্দিপায়িনঃ পাঁবদাদে- 
রূপি চেতনতবং ব্যাখ্যাতম্ 0১৬--১৭| তেন বুক্ষেণ, জরযতি জবরূতঃ 0১৮-_-২০] শবীবিপো- 
হন্তর্গতোঁগ্নিস্তেজঃক্রোধচক্ষুরত্মজাঠবরূপ ইতি পঞ্চাগ্েয়া: ॥২১| শ্রোত্রমিক্জিয়ম্, ভ্রাণং লাসারজে, 

যে পঞ্চভূতের গুণে শরীব কা্ধ্য করে, সমস্ত জ্ঙ্গম পদার্থের শবীরে সেই পঞ্চ” 
ভূতের প্রত্যেক ভূত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রহিয়াছে ॥১৯॥ 

চর্ম, মাংস, অস্থি, মন্দা ও নায় এই সংহত পাঁচটা পদার্থ জঙ্গমের শরীরে, 
পৃথিবীনির্ষ্িত ॥২০| 

তেজ, ক্রোধ, চক্ষু, উষ্ণতা এবং যে জঠবাগ্মি ভূক্তদ্রব্য জীর্ণ কবে, এই পাঁচটা 

দেহীর দেহে অগ্নিরপ মহাঁভূত হইতে উৎপন্ন হয় ॥২১1 
কর্ণ, নাসিকা, মুখ, হৃদয় ও পাঁকাশয় এই পাঁচ্টী পদার্থ প্রাণিগণ্রে দেহে 
আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়া! থাকে ॥২২1 

পি আপস হত পাপ পপি ৯ শপ 

(২১) ** অগ্নির্জরয়তে বচ্চ " বঙ্গ বর্ধ নি। 



পর্বগি অষ্টসপগ্তত্যধিকশততমোইধ্যায়ঃ। ১৭২৫ 

্লেম্মা পিতুমথ ম্বেদে বস! শোঁণিতমেব চ। 
ইত্যাপঃ পঞ্চধা দেহে ভবন্তি প্রাণিনাং সদা |২৩। 
প্রাণাৎ প্রাণয়তে প্রাণী ব্যানাদ্যারচ্ছতে তথা | 

গচ্ছত্যপাঁনোইধশ্চৈব সমানে! হযবস্থিতঃ ॥২৪| 
উদদানাদুচ্ছিতি চ গ্রতিতেদাচ্চ ভাষতে। 
ইত্যেতে বায়বঃ পঞ্চ চেষটয়্তীহ দেহিনম্ ॥২৫| 
ভূমের্গন্ধগুণান্ বেতি রমং চান্তঃ শবীববান্। 

জ্যোতিষা চক্ষুষা বপং স্পর্শং বেতি চ বাষুনা |২৬| 

ভাবগুকৌযুদী 
শ্লেশ্েতি | হ্বেদো ঘন্ঃ। আঁপো! ভলম্ 7৯৩] 

প্রাণাদিতি। প্রাণী প্রাণাদায়ে: গ্রাণন্থতে ভীবতি, বাঁনাৎ ব্যাযচ্ছতে চেষ্টতে, তন্ত ৯ 

অপানঃ অধঃপায়োর্গচ্ছতি, মমানশ হগ্তবস্থিতঃ 1১৪] 

উদানার্দিতি। উচ্ছসিতি শ্বামং প্রশ্নাসধ কবোতি গ্রতিভেদাৎ শিবকণঠা্দিস্থানবিশে- 
মগন্ধীং ভাষতে প্রাণী শমং বুবতে | চেষ্টগন্তি বিবিধাঁ ধরিয়াং কাবয়ন্তি ॥২৫। 

ভূমেবিতি। ভূমের্ামিকাভৃভাধ/:। অডে] জনজাতযা বগনা, জ্যোতিষ অগনিজাতেন, 
বায়না! বাঁধুত উপর! ত্চা 1১৬) 

ভাবতভাবদীপঃ 
কোরঠননাদিস্থানম্ ॥২২--২৩| প্রাণাং প্রাণমাতরিত্য, গ্রণীয়তে গমনাঁদি কাঁধ/তে, ব্াচ্ছতে 
বশসাথামুদ্রমং কবোতি|২৪| গাতিতেদাছ্বঃকশিব"্ানিভেদাঁং ॥২৫॥ ভূমেতৃমা গ্রাণরূপয়া, 
অঙ্য ইতি রসনেন, বাঠিন| | বহনশীলেন বাযুনা, চকাঁবেণাকাশেন শ্রোতুরূপেণ শমং গুপং বেভীতাগি 
পপ অজ জপ ৯ 

কষ, পিশ্ত, ধর্ম, বসা ও রক্ত এই পীচটা প্রাণিণেব শবীবে জল হইতে সম্পন্ন 
হয়॥২৩। 

প্রাণী প্রীণবাধুর গুণে জীব্তি থ|কে ও ব্যানবাধু প্রভাবে কার্য্য কবে এবং 
অপাঁনবাধু অধোদেশ হইতে নির্গত হয, আব সমানবাহু হৃদয়ে থাকে 1২৪ 

তার পর, প্রাণী উদানবাধূর গুণে শ্বাস ও প্রশ্বাস কৰে এবং ক ও তালুগ্রভৃতি 

স্থানবিশেষের সংঘর্ষে ভিন্ন ভিন্ন গ্রকাব শব্দ কবে, এই পাঁচটা বাধু প্রাণীকে সমস্ত 
কার্য্য করায ॥২৫% 

প্রাণিগণ নাসিকাদাব গন্ধ, জিহ্বাদাবা রস, চক্ষুদ্বারা বপ ও তকৃদ্ধাবা স্পর্শ 
অবনত হয় ॥২৬| 

88) প্রাণাৎ প্রীধতে প্রা বদ 
(২৬) জ্যোতেঃ পণ্তি ব্ূপাঁণি নি। 

স্পস্ট 



১৭২৬ মহাভারতে শীন্তি-- 

গন্ধ৮স্পর্শো রসো রূপং শবশ্সত্র গুণাঃ স্ৃতাঃ। 

তস্ত গশন্ধস্থ বক্ষ্যামি বিস্তরাভিহিতন গুণান্ ॥২৭|| 
ইই্চানিষগন্ধশ্চ মধুরঃ কটুরেব চ। 

নিহ্ণরী সংহতঃ স্সিঞ্ধো রাক্ষো বিশদ এব চ ॥২৮| 

এবং নববিধো জেেয়ঃ পার্থিবে! গন্ধবিষ্তরঃ | 

জ্যোতিঃ পশ্ঠযতি চক্ষুর্ভযাং স্পর্শং বেস্তি চ বানা ॥২ ॥ 
শবঃ স্পশশ্চ রূপঞ্চ রসম্চাপি গুণাঃ '্মৃতাঃ | 
রসজ্ঞানন্ত রক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ৩০] 
রসো বছবিধঃ প্রো গ্লষিভিঃ প্রথিতাত্মতিঃ। 

মধুরো লবশস্তিভঃ কষায়োহস্ঃ কটুত্তথা ৩১. 

গন্ধ ইতি। বিশ্রবেণ অভিহিতান্ মুনিভিকক্তান্, ওণান্ প্রকাবান্ 0২৭ 
ইষ্ট ইতি। ইস্ট: সংকুস্থমাদৌ, অনিষ্টো বি্াদৌ, মদুবঃ খন্ড্ববসাঁদৌ, কট, নিরারী সর্বগন্ধ- 

বিজী চিধ্ণাদৌ, সংহতে! মিলিতঃ তাঘুনাদৌ, প্লিগঃ পলাল্গাদৌ, রূক্ষো মবিচাদৌ, বিশদশ্চ 
শীলান্গাদৌ [২৮1 

এবমিতি। পার্থিবঃ পৃথিবীমন্পন্নঃ। জ্যোতী রূপমূ। বাঁবুন! বাঁরুদাঁতদা তা ॥২৮। 
শষ ইতি। গুণ! বৈশেধিকোক্তা ভ্রব্ধর্শীবিশেষাঃ 1৩৭ 

ভারতভাবদীপঃ 

র্টবযম্ ২৬ অত্র গন্ধাদিকবণে গৰে বাঁধিকবণন্ত তন্মাধিত্বাং বিশুবেণাঁভিহিতান্ বৃদ্ধৈঃ ) গুণান্ 
ভেদান্॥২৭ ইস্ট: কম্তরিকাদৌ। অনিষ্টঃ শবাদে। মধুরে। মধুপুষ্পাদৌ। কটুমরীচাদৌ। 
নির্হারী সর্বপ্রন্ধাতিভাঁবকো হিঙ্গ]াদৌ। সংহতশ্চিত্রগন্ধোহনেকদ্রব্যকল্পগত: | সগিগ্ঠঃ সগ্সতপ্ত- 
সবতাদৌ। রক্ষঃ সর্ষপতৈলাদৌ | বিশদ; শান্যঙ্লাদৌ ॥২৮॥ পার্থিব: পৃথিব্যাশ্রিতো মুখ্যো 
ওণ:; জ্যোতি: পৃথিব্যাদিরপম্ বাযুনা তবগিক্রিরেণ ॥২৯। গুণ! অপ্রধানভৃতাঃ, এবং অনাদাবপ্য 

গব, স্পর্শ, রদ, বপ ও শব্দ এই পাঁচটা গুণ; মুনিরা বিস্তরক্রমে সেই গন্ধের যে 
সকল প্রকার বলিয়াছেন, তাহা আমি বলিতেছি 1২৭॥ 

ইস্ট, অনিষ্ট, মধুর, কটু উত্কট, মিলিত, নির্চ, বক্ষ ও নির্দল ॥২৮| 
এইবপ পার্থিব গন্ধ নয় প্রকার.জানিবে। প্রাণী চক্ষুদ্বাব! বপ ও ত্বকৃদধাবা স্পর্শ 

অবগত হয় ॥২৯) 

শব, স্পর্শ, রূপ ও বসকে গুণ বলিয়। জানিবে। নেই বসেব বিষয় আমি 
বলিভেছি, তুমি চুতাহা শ্রবণ কর 1৩০1 

(৩১) * হুরিভিঃ প্রথিতাত্মভিঃ'' নি। 



পববণি অধ্টসপ্তত্যধিকশততমৌহ্ধ্যায়ঃ। ১৭২৭ 

এষ ষড়বিধবিস্তাবো রসো৷ বারিময় স্মৃতঃ | 

শব্দ; স্প্শশ্চি রূপঞ্চ ত্রিগুণং জ্যোতিরুচ্যতে ॥৩২॥ 
জ্যোতিঃ পশ্যতি রূপাণি রূপঞ্চ বহ্ধা৷ শ্মৃতমূ। 

হুম্বে দীর্ঘস্তথা স্থুলশ্চতুবজোহনুবৃত্তবান্ |৩৩| 
শুরঃ কৃষ্ণস্তথা রক্তো৷ নীলঃ গীতোহরুণস্তথা । 
কঠিনশ্চি্ধণঃ শ্ক্ষঃ পিচ্ছিলো সবুদাকণঃ ॥৩৪॥ (যুগ্রকম্) 
এবং ষৌড়শবিস্তারো৷ জ্যোতী রূপগুণঃ শ্মৃতঃ। 

বায়ব্স্ত গুণঃ স্পর্শঃ স্পর্শশ্চ বন্ধ! স্ুতঃ ॥৩৫| 

ভারতকৌমুদী 
বদ ইতি। মধুবো গুডাদে, লবণঃ সৈদ্ধবাদৌ, তিক্তঃ কুটজাঁদৌ, কাঁয়ে। বেতসফলাদৌ, 

অনশ্চিধাদৌ, কাঁটভৈলাদৌ ॥৩১| 
এষ ইতি। বাঁবিমযে জনসভভূত, ত্রিগুণং ত্রিবিধম্ ॥৩২1 
জ্যোতিবিতি। জ্ঞোতিশ্চ্ষুঃ। চত্ুবনরশ্চতুফৌণ:, অন্নবৃত্ববান্ গোলঃ। শ্নক্ষো! মহ্ণ:, 

মৃদ্দীবণ এক? ॥৩৩--৩৪| 

এবমিতি। ল্যোতিবাগেয়ং যদ্রপং তন্ত গুণ: প্রকাবঃ ॥৩৫॥ 

ভাব্তভাবদীপঃ 

বৈকে| মুখ্য ইতবেতপ্রধানা ইতি প্রষটব্যম্ ॥৩০॥ কহাযো। বিভীতকফলাদে ॥৩১-_৩৩। কৃষ্ণ 

কাচকজ্জলাদেঃ। নীলাবণো! মযুবপিচ্ছাদে। কঠিনাদক্: স্পর্শতেদা অপি চ্ষুষাপি নির্েতুং 
শক্য| ইতি রূপমধ্ে পঠিতাঃ। তথ হি-_লো্টপাযাণসজ্ঘট্টে তন্নাশানাশাভ্যাং বালসতরো মৃত 

ছি নিশ্চিনোতি। এবমন্তত্রাপি জে্ম॥৩৪॥ জ্যোতিবাত্মকৌ রূপগুণঃ, দ্বৌ গুণ 4৮ 

রিদ্,ধষিবা রসকে বহবিধ বলিযাছেন। মধুব, লবণ, তিজ্ত, কথায়, অন্ন ও 
কটু ॥৩১ 

এই ষড়বিধ বসই জলসস্ভূত। শব্দ, স্পর্শ ও বপ এই তিনটা তেজেব গুণ ॥৩২। 
তেজোময চক্ষু কপ দর্শন কবে; সে বপ বহুবিধ | হম্থ, দীর্ঘ, স্থূল, চতুফোণ, 

গোল, শুরু, কৃষ্ণ, বস্তু, নীল, গীত, অকণ, কঠিন, চিন্ধণ, মহ্ণ, পিচ্ছিল ও মৃছু 
॥৩৩--৩৪॥ 

এই ষোড়শ প্রকাঁৰ আগ্নেয বপেব গুণ; আর বাধুব গ৭ স্পর্শ, “সই স্পর্শ 

নানাবিধ 1৩৫ 

তে অত্র ুস্কতেদাদেৰ পাঠভেদো বাঃ | 
3 



১৭২৮ মহাভারতে শার্তি- 
উষ্ণ শীত? সুখো ছুঃখঃ সিগ্ধো বিশদ এব চ। 

তথা খরো মৃছঃ শ্রক্কো লব্বুগ্ুরুতরোহপি চ ॥৩৬| 
শব্পর্শে! চ বিজ্ঞেয়ৌ ছিগুণো৷ বাঁযুরিত্যুত। 

এবমেকাঁদশবিধো বায়াব্যো গুণ উচ্যতে ॥৩৭| 
তত্রৈেকগুণমাকাশং শব ইত্যেব তৎ স্মৃতমৃ। 
তন্ত শবস্ত ব্্যামি বিস্তরং বিবিধাত্মকম্ ॥৩৮| 
ষড়জ খষভগান্ধারৌ মধ্যমো৷ ধৈবত্তথা। 
পঞ্চমন্চাপি বিজ্ঞেয়স্তথা চাপি নিষাঁদবান্ ॥৩৯॥ 

এষ সপ্তবিধঃ প্রোক্তো গুণ আকাশসভ্তবঃ | 

এশ্বর্যেণ তু সব্্বত্র স্থিতোহপি পটহাদিষু। 

মৃদঙ্গভেরীশগ্থানাং স্তনয়িতো রথস্ত চ॥৪০॥ 
ভারতকৌমুদী 

উষ্ণ ইতি। উষ্ণ আতপাদৌ, শত জলাদৌ, স্ুণো। বনিভাঁদৌ, ছুঃখো৷ মবিচাদো, মিঃ 
পত্রাদৌ, বিশদঃ শানগ্রামাদৌ, খবসদুণাদ,সৃছঃ স্ুলাদৌ, শর্ষঃ পুষপবিশেষাদৌ, লবুরর্ণাদৌ, 
গুকতবো৷ লৌহাদৌ চ ॥৩৬| 

শব্খেতি। এবমুষগাদিরিগঃ ॥৩৭॥ 
তত্রেতি। একো! গুণে যন্ত তৎ। তৎ শ্ৃতমিতি র্লীবত্মার্যম্॥৩৮ 
যভ্দ ইতি। এখাঁং ব্ুৎপ্তর্থাত্ত নামিদাুশাসনটাকাদৌ দ্রটবযাঃ ॥৩৯| 

ভারতভাবদীপঃ 
দিগুণঃ॥৩৫|॥ উষ্ণশীতাবাতপতুহিনয়োঃ ৷ নুখছ্ঃখে তে এব ধাঁলভেদেন। নন: পুত্রাদেঃ | 
বিশদ উত্তমবন্তাদেঃ 1৩৬ খবমৃদু পাষাণতুলাদে: | রক্ষ: কণ্টকাদেঃ। লবুতবগুরুত্ধে তর্কমতে 
গতনাগুমেয়ে অপি পৌবাণিকমতে ত্বগ:গ্রাহে এব। তথ হি--তমন্তপি পবী্গকাঃ পাণিন! ' 
উত্তোনোব পলিকমপাদপলিকয়োবায়তানায়তয়োবপি প্রমাণঃ নিশ্চি্তি। গুকতর ইতি ভবগ- 
তান বাপে, তেন ারপবিও।  বসেকাপবির ইজাপি ঠত্রি(ত--৩৯ 

উষ্ণ, শীত, নুখ, ছুঃখ, সিগ্ধ, বিশদ, খব, কোমল, মস্থণ, লঘু ও গরু 1৩৬ 
বায়ুর ছুইটা গুণ। শব্দ ও স্পর্শ এবং শীতপ্রভৃতি প্রাগুক্ত একাদশ প্রকার স্পর্শও 

বায্ব গ৭॥৩৭। 
আকাশেৰ একটা মাত্র গুণ তাহার নাম শব্দ1 সেই শবেব নানাবিধ ভেদ বিস্তর- 

ক্রমে বলিতেছি ॥৩৮। 
বন্ডজ, খাষভ, গান্ধার, মধ্যম, ধৈবৃত, পঞ্চম ও নিষাদ এই সপ্তবিধ স্বর (৩১ 
(৩৬) অত্র বিবিধা এব পাঠভেদা। এষটব্াঃ | 



পবর্বণি অফমপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৭২৯ 

যঃ কশ্চিচ্ছয়তে শবঃ প্রাণিনোৎপ্রাণিনোহপি বা । 
এতেষামেব সর্ববষাং বিষয়ে সংপ্রকীর্তিতঃ ॥8১॥ 
এবং বনুবিধাকার; শব্দ আকাশসম্তবঃ | 

আকাশজং শবমাহুরেভির্বাধুগ্ডণৈঃ সহ |8২॥ 
অব্যাহতৈশ্চেতয়তে ন বেত বিষমস্থিতৈঃ। 
আপ্যাব্যন্তে চ তে নিত্যং ধাতবস্তৈস্ত ধাতুভিঃ |৪৩। 

এব ইতি। পরশবর্যেণ শবান্তৈব প্রভীপেণ। ত্তনযিদ্বা্সেঘগ্ত। এযু অধম্যর্থে যা 
ষটপাঁদোহ়্ং শকঃ0৪০। 

যইতি। প্রাণিনঃ সিংহাদেঃ, অগ্রাঁণিনঃ কীচকাদে:। এতেযাঁং শব্দানাং বিষায় অব্যক্ত- 
ভেদে ৪১ 

এবমিতি। এভিঃ যড্জাদদিভিঃ ॥৪২] 
ভাবতভাবদীপঃ 

এশ্বর্যেণ ব্যাপকত্বেন স্থিতোহপি পটগরদ্দিযু অভিব্যঙ্জাতে ইতি শেষঃ 0৪০॥ এতেযাং ষড জাদীনাম্ 
॥৪১। এবমিতি। বহুবিধ: যড্জাদদিভেদেন তাবমন্জ্রাদিভেদেন বাধুগুণৈ: খবমৃদুম্পর্শেঃ | 
অযমর্থ:_বিবক্ষুপ্রযত্বাভিহত: কোষ্ট্যোইশ্নিস্তত্রত্যং বাযু* প্রেবয়তি, স চ যত্বতাবতম্যেন হদঘক্- 
শিবোদেশং গ্রাপা মন্ত্র মধ্যমং তাবং ব1 ধ্বনিমুৎ্প।্ত হৃদধাদিদেশাজ্িহ্বামূলাদীনি স্থানানি প্রাপা 
নিত্যান্ বিভূন্ বর্ণান্ মন্তরত্বাদিভিধর্ব নিধর্দৈবন্বপ্রিতানকাবাঁদীনভিবজ্য বেগবত্বন্বাভাবম্বখা- 
দ্বহিনির্গীতো। জনকর্ণবিববমন্প্রবিশতি তেন চ সম্ম্কৃতেন তত্রত্যশ্রোত্রেণ তং শবমন্ুভবতি স চ 

সংস্কাবে। মুখজন্ত বাযোর্ধ্াহ্বা ু নান্কৃপ্যাদ্দূবতো। বা! প্রাতিকুল্যাং সমীপ এব ব৷ ভিন্যাদিনা 
গ্রতিঘাতাক্নৈব বা গিবিগুহাদিগতবাধুনা গ্রতিল্রোত: প্রবর্তনেন দ্ির্বা ভবতি তদন্ুসাবেণ শবং 
দুবতোইপ/মভবতি সমীপত এব ব] নৈব বা দ্বির্বা! শব্ধ প্রতিশববপেণান্থীভবতি | এবং" বাধৃভি- 
ঘাততাবতম্যানে্যাদিশন্দোংপি মন্্রাদিভেদেনাভ্িভূয়তে ৷ তদিদমুক্তম্। অব্যহিতৈবপ্রতিহতৈ- 
বাধুগণৈ: স্পরশৈশ্চেহয়তে শব্ং জানাতি ন বেত বাঁ শব্ষং বিষমগ্থিতৈিত্ত্যাদিন। গ্রতিবাতেন 
বাভিভবাৎ। তঃ চৈভিরবাযুওনৈঃ সহ সঙ্গ চেতয়তে ইত্যধ্যাত্য সন্ন্ধনীয়ম্। বিষমাগতৈবিতি 

এই সন্তবধ ্যব আকাশসম্তুত গুণ এবং এই শব্দ আপনপ্রভাবে সর্বত্র থাকে 
আর পটহ, মৃদক্গ, তেরী, শঙ্খ, মেঘ ও বথে অনুভূত হয় 8০1 

মুনিরা বলিষাছেন-প্রাণী বা অপ্রানীব যে কোন শব্দ শুন।যায়, সে সমস্ত শব্দই 
এই কল শব্েব অন্তর্গত হইয়া থাকে 18১1 

এইভাবে আকাশদসূত শব্দ বনুবিখ হুইযা থাঁকে। মুনিবা বলেন-_এই 
সকল বাধুগুণেব সহিত শব আঁকাশসম্ভূত ॥৪২॥ 

২১৭ 



৯৭৩০ মহাভারতে 

আপোঁথগ্ির্দারুতশ্চৈব নিত্যং জাগ্রাতি দেহিবু। 

মূলমেতে শরীরম্তব্যাপ্য প্রাণানিহ স্থিতাঃ 1881] 

ইতি গ্রীমহাভীরতে শতদাহস্র্যাং সংহিতারাং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বাণি 

জি 0725 টির জিরহ কি 1 

ভাঁবজকৌমুদী 
অব্যাহতৈবিতি । গ্রাহী অব্যাহতৈবিক্রিকৈঠ, চেতয়তে গুথানভূভবতি, বিবদস্থিতৈং বিধপান্তর- 

গঁতৈরিদ্রিয়েস্ত তং গুণং শ বেস্তি। তৈথ্তুভিভূ তৈবাঁকাশাদিভিঃ, তে স্থাববজনদমগতা ধাতব 

আকাশাদীনি ভূতাঁনি, নিত্যম্ আপ্যাদ্যন্তে বর্ধান্তে ॥৪| 

আগ ইতি। আপে! জলগ্। জাগ্রতি তিষঠন্ডি 1৪81 
ইতি মহাঁমহোপাব্যাধ-ভাব্তীচাধাস্শ্রীহবিদীবসিনদা শ্ববাহশভু্রাচার্যবিব্চিভাঁযাং মহাভীরত- 

টীকাবাং ভাবতকৌমুদদীসমাখ্যা্াং শা্তিপর্দণি অইসপ্রত্যধিকশততমোহ্দানঃ (০। 

ভাঁরতভাবদীপঃ 

পাঠেহপি স এবার্থঃ| বিধদী গতীবিতি গেঁড়পাঠিস্থ গ্রাধাদিকঃ| তদেবং শব্দাভিবাক্কি" 

প্রজ্প্র্যোর্ডিন্কালচভবান্মধো বীচীতবঙ্গন্থারেন এক্খন্তিকৎপগ্ঘতে । তত্রস্থাশবধ এব গৃহৃতে 

ইতি ক্ষণিকবাঁদিবন্ধবো বস্তি । হ্রেনীশবে| মা শ্রতঃ ন এবান্ং গ্রপ1ঠক ইভাভেদপ্রভািজা- 

বাধকপ্রত্যর, বিনাপি ভ্রান্ত ইভি বল্ভ্তি; তছিছাংদ এবালোচদহছ। তে শব্দাছাৎপাদকা 

ধাতবে! দেহাবন্তকাত্বগাঁদিগে'পকাঁ; ধাডভিঃ প্রাথেজিরৈবাপায়ন্তে আদিত 'আবত্য সংবর্ধান্তে 

হ্নসথগন্পরশীগ্র্ণণেন ॥ শ্লোকছরমেক* বাকান্ ৪০২--৪এ তদেবাঁ--আপ ইতি । এতেহ্বাদয়ঃ 

শবীরন্ত মুলং কগং প্রাগান্ ব্যাপা প্রাপ্য শুক্রশোণিভসংঘোগে হি গাণো! লরবহৃতিষ্চেৎ শববীবঃ 

নিপ্গ্ধতে, 'অগ্থগা বোঁনিনিধিকুনপি বেতো ব্র্থং ভবতি 5991 

ইতি শান্তিপর্ক্ণি মোরে নৈলকষ্ঠীরে ভারতভাবরীপে অইসপ্ততাধিকশততমোহ্ধায়ঃ 0১৭৮1 
শত ৩ পীষ্পকধরি তক ৫ প্র তাস্পিট | ৩ পাল 

প্রাীব! অপ্রতিহত নসিব এই সকল গুণ অনুভব কবে, আর বিবয়ান্তর- 
গত ইন্দরিয়দ্বাব। এই সকল গুণ অন্ভুভন কবিতে পাবে না| তাৰ পব, আকশি প্রভৃতি 
মহাভূতগণ শবীবস্থিত সেই সকল ভূকে সর্বদা পবিপুষ্ট করে 18৩| 

জল, অগ্নি ও বাধু এই ভিটা নহাভূত প্রাণিগণের দেহে সর্বদা স্পষ্টভাবে থাকে। 
এই তিনটা মহাভূতই দেছেব মূল এবং গ্রাণুকে অবলম্বন কবিয়। অবস্থান কবে? 1881 

* “** চতুরশীত্যধিকশ ৬ভনোহ্ধ্যায়। বদ বর্ধ, “* ছ্যধতধিকশততমোধ্ধার১ নি | 



উনাশীত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ : 

- ও 

তরদাজ উবাচ। 
পার্থিবং ধাতুমা সা শাবীরোহগ্সিঃ কথং গ্রভো৷ ! | 

উন কথং বর্তযতেহনিলঃ ॥১] 

ভূগ্উরুবাচ। 

বায়োর্গতিম্হং ব্রন্ধন্ ! কথয়িষ্যামি তেহনঘ ! | 
গ্রাণিনামনিলো৷ দেহান্ যথা চেইয়তে বলী ॥২॥ 
শ্রিতো মূর্ধানমগ্রিস্ত শরীরং পবিপালয়ন্। 

প্রাণো মূর্ধনি চাঁন চ বর্তমানো বিচেউতে ॥৩] 

পার্িবমিতি। হে প্রভো|। শাবীবোঁথস্জিঃ পার্থিবং ধাতুং পৃথিবীবপং ভূতমাসাগ্ক কথং বেন 
গ্ঁকাবেণ তথাভৃভাখনিলে। বা৷ কখমবকাঁশবিশেষেণ বর্তযতে দেহিনং চেষ্টঘতে |১। 

বাঁয়োবিতি। বাঁধোবিত্বা্েবপ্যুপলক্ষণম্। চেষ্টত কর্ণ গ্রবর্তযাত ॥২| 

শ্রিত ইতি। মু্ধীনং মন্তকাবকাঁশম্। প্রাণ বাধু$ বিচেষ্টতে ত্রিয়াং কুকতে 1৩ 

ভাবতভাঁবদীপঃ 

শবীবেস্তরিয়াদীনাং ভৌতিকত্বমুক্তম্, বিজ্ঞান প্রাণযোবপি জ্ঞানক্রিদাঁশক্তিমতোর্ভৌতিকতং 

চিদাত্বনে! ব্যতিবিক্ততাপাদনাাহ- পার্থিবমিত্যাদিনাধ্যায়েন। অগ্িত্যেজঃ পার্থিবং পৃথিবী 

বাছল্যাৎ পাঞ্চভেতিকং দেহমীসাঁ্চ শীবীবঃ শবীবাঁভিমানী প্রকাশাত্মা! বিজ্ঞানধাতুঃ কথং কেন 

প্রফাবেণ ভবেৎ। তথানিলো বাঁযু: সোংপি পার্থিবং ধাঁতৃমাঁসাগ্ত কথং কেন প্রকাবেণ বর্তয়তে 

দেহং চেটরতে ॥১। অব্ৌতব্িমূ্দেতি মনতারথসুসবহ্গীহব্যায়োবিত্যাদিনী। কখরিস্তামি 
অগ্নেঃ শাবীবতবমুক্কেতি ভাঁবঃ॥২| সুদ্ধিৎ সহমাবে স্থিতত্বা শেঠ) ূর্ধানং চিদাত্বানমগি- 

"ভাজ বলিলেন প্রভাবশালী মহধি!  শবীবস্থিত অগ্নি ও বাযু শবীবন্থ 
পৃথিবীবপ ভূত অব্লম্বন কবিষাঁ, কোন্ শৃন্াময স্থানে থাকিযা, কি কি ভাবে 

শরীবীকে কার্য্য কবায ? ॥১॥ 

ভূত বলিলেন-_নিষ্পাঁপ ত্রাঁক্ষণ। ব্লবান্ অগ্নি ও বাধু গ্রাণিগণেব দেহে 

থাকিয়া যে ভাবে দেহকে কার্য করায়, তাহা আমি তোমাৰ নিকট বৃলিতেছি ২ টির ক 

(৯ - শারীরোহস্ষিঃ কথ ভবে ভবেং--নি। ২) .. * কীর্ভীয়য্যামি তেখনঘ 1_নি। , 



ন জন্তঃ সব্্বভূতাত্মা! পুরুষঃ ন সনাতন 
মনো বুদ্ধির্কারো ভূতানি বিষয়াশ্চ সঃ181 
এবং ত্বিহ স সর্বত্র গ্রাণেন পরিচাল্যতে। 
ুষ্ঠতন্ত সমানেন স্বাং স্বাং গতিমুপাশ্রিতঃ || 

বন্তিমূলং গুদক্চেব পাবিকং সমুপাশ্রিতঃ । 
বহন্ মূলং পুরীষং চাঁপ্যপানঃ পরিবর্তে |৬| 

ভাবতকৌমুদী 
সইতি। জ প্রাঃ, জন্র্জীবং, স সর্বরভৃতাত্বা সনাতনঃ পুবষশ্চি্রঃ | ভুতানি সুবানি, 

বিষাঃ শবম্পর্শরপরন্গন্ধাঃ | ঘটরূপয়ৌরিব আঁধাবাধেরয়াঃ স্থখাত্মনোবিব চ ভোগাভোজ্েন 
বভেদাঁবোপাদিযমুক্তিঃ স্গচ্ছতে 181 

এবমিতি। স দেহী পৃঠত: পরতশ্ সমানেন বাধুনা স্থাং শ্বাং গতিমুপাশ্রিতো! দেহী 
পবিচাল্যত ইত্যনুযদ্ঘঃ 1৫] 

বন্তীতি। পাবকং জঠবানলং বন্ধিমূলং নাঁভেবধোদেশং গুদঞ্চ সমুপাশ্রিতঃ অপানে! নাম বাঁঘুঃ, 

ূতরং গুবীষঞ্চ বহন্, পবিবর্ততে দেহে অবভিষ্ঠতে |৬ 

ভাঁব্তভাবদীপঃ 

ধিজ্ঞানাতমশ্রিতত্তহ্পাধিতাং প্রাণ; সন্ শবীবং পবিপাঁপরূণস্চিতপ্রতিবিষবং প্রাপ্য বিদ্রানাত্ম। শবীবং 
চেরতীত্তর্থঃ। প্রাণরূপ উপাধিস্ত তাবুভাবপি ব্যাপ্রোতীত্যর্থঃ ॥৩। সঃ চিদিজানপ্রাণানাং 
সঙ্ঘাঁতো! জন্ব্থীবঃ সর্বেষাং ভূতানাঁং কাধ্যকাবণরপাঁণামাত্বী চেতগ্লিতা সনাঁতনঃ পুরুষঃ পবং 
বন্ধ চ স এব নিবন্ডোপাধি: সন্ এবোঁপাধিকপক্ষপাতী সন্ ভূতাঁনাং মন-আদিরূপৌ। ভবতিঃ 
বিষয়শ্চ শবাদিঃ স এব 19॥ এবমিতি | সর্ববত্রান্তর্হিশ্চ স্থিতং সর্ধং প্রাণেন দেহলীদীপবনবধ্যথ- 
নাম্তবং বিজ্ঞানং বাহং দেহেল্গিয়াদিক্চ চাঁদ্যত ইত্যর্থঃ। পৃষ্ঠতো জীবত্বপ্রাপ্তযনন্তবং 
সমানেন । ইৎন্াঁবে তৃতীয়; সমানবাধুত্বং প্রত: ॥৫॥ পাঁবকং জাঁঠিবমাশ্রিতঃ সন্, বন্তিমূলং 
ৃত্রাপয়ং গুদং পুবীষাশরঞ্সবাং স্বাং পৃথগ গম্যাং গতিমাশ্রিতো৷ ভবতি। জাঠবন্থ: সমানোহশিত- 
পীতাদিকং পাচরিতবা শব সবং স্থানং নয়তীতার্ঃ মৃত্রং শবীবং চেতি পাঁঠে তু মূত্রশবেনৈব 

অগ্নি মস্তকের শৃহ্যময় স্থানে থাকিয়! শবীব রক্ষা করে, আব প্রীণবাধু মস্তকের 
শৃম্তময় স্থানে ও তত্রত্য অগ্নিতে থাকিয়া কার্য্য করে ॥৩। 

সেই প্রাণই জীব এবং সর্ববভূতেব আত্মা। সনাতন পুকবস্ববপ ; জার সেই প্রাণই 
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও শবস্পর্শীদিবিষয়ন্ববপ 18 

এই ভাবে প্রথমে প্রাণবায়ু দেহীকে সর্বত্র পরিচালিত কবে; তাহার পর 
সমানবাষু আপন আপন অবস্থাপ্রাপ্ত দেহীকে কার্ধ্য করায় ॥৫1 
(9 কো্ঠভঙ্ড সানেন_নি। 7777 

পপ সরা সপ 



র্বণি উনাশীত্যধিকশততমোহিধ্যায়ঃ। ১৭৩৩ 

প্রযত্ে কর্মণি বলে য একস্্িষু বর্ততে । 

উদান ইতি তং প্রাহছরধ্যাত্ববিছুষো জনাঃ|৭ 
সন্ধিঘপি চ সর্বেষু সঙ্গিবিষ্তখানিলঃ। 
শরীরেষু মনুষ্যাণাং ধ্যান ইত্যুপদিশ্যতে |৮] 
ধাতুষগ্রিস্ত বিততঃ সমানেন সমীরিতঃ। 

রসান্ ধাতুংশ্চ দৌষাংস্চ বর্তযন্্বতিষ্ঠাতে ॥৯। 
অপানপ্রাণয়োর্নধ্যে প্রাণাপানলমাহিতঃ | 

সমস্বিতত্ধিষ্ঠাীনং সম্যক্ পচতি পাবিকঃ |১০| 
সপ শপ শী সা স্পাশশ শা সপ শিশাপেপপাপী শাল ৮ শা ৪ 

ভাবতকৌযুদী 
প্রযত্ব ইতি। একে যে বাবুঃ, প্রবস্ে কর্মপ্রবৃত্বৌ, গমনাঁদি করদাণি, বলে বলসাধ্যে যুদধাদৌ চ, 

এু ত্রিযু বিষয়েষু বর্ততে ; অধ্যাত্মবিদ্যয! দেহসংঘাঁতবিদে! জনা, তং বাঁধুম্ উদান ইতি প্রাহঃ। 
বিদ্ধ ইতি প্রথম! বছুবচনেহপি বশবাস্তোততমার্যস্।৭॥ 

সন্ধিষিতি। মনুষ্যাণামিতি প্রাণিমাত্রোপলক্ষণম্। প্রীণিনাং সর্ধেষু সন্িষু শবীবেঘপি চ 
সমিবিষ্ট, অনিল! বসবক্তপবিচ|লকে] বাধুঃ ব্যানি ইত্যুপদিস্ঠতে ৷ "অন প্রাণনে” ইত্যেক এব 
ধাতুকপসর্গভেদাৎ বিভিন্নর্থকে] জাত ইতি ভাঁবঃ | 

ধাতু্িতি। ধাতুষু দৈহিকতৃতেযু বিততো ব্যাপ্ত অগ্নিঃ সমানেন বাঁুনা সশীবিতঃ সধশলিতঃ 
অন্, বসান্ ধাতুন্ ইন্জিগ্াণি দোষান্ কফাদীংস্, বর্তযন্ চালয়ন্, শবীবে অবতিষ্ঠতে|৯। 

অপাঁনেতি। প্রাাপানয়োবেব সমাহিত; অধিঠিতঃ, অধিঠানং জঠবঞ্চ সমগ্থিতঃ প্রাপ্তঃ 

গাবকঃ সম্যগন্লাদিকং পচতি ॥১০| 

ভাবতভাবদীপঃ 

পুবীষমপুযপলক্ষণীযম্॥এ৷ কর্ম গমনাদিপ্রযতুদমুকুলা চেষ্টা, বলং ভাঁবোগ্যমনাদৌ সামথ্যম্ 
বিছযঃসকাশীচ্ছ তেতি শেষঃ|৭-৮। ধাঁতুখিতি। ধাতুযুগাদিযু বিততে। ব্যাপ্ডোহরিজ্জঠবঃবলাদীন্ 

অপানবাসু জঠরারি, নাঁতিব নিয়নদেশে ও পাযুদেশে থাকিয়া মৃত্র ও বিষ্ঠা বহন 

করতঃ, দেহে অবস্থান কবে ॥৬ 

কার্য্ের প্রবৃত্তি, কার্ধ্য ও শক্তিপাধ্য ব্যাপাব-এই তিন বিষয়ে যে এক বাঁধু, 

কার্ধ্য কবে, অধ্যাত্মবিৎ লোকেব| সেই বাধুকে উদ্দান বলেন 1৭1 

প্রাণিগণেব সমস্ত সন্ধিস্থানে ও শবীবে যে বাধু থাকে, মনম্বীরা তাহাকে ব্যানবাযু 
বলেন ॥৮॥ 

সর্র্শবীবব্যাগী অগ্নি সমানবাখুকর্তৃক সঞ্চালিত হইযা বস, ইন্দ্রিং ও কফ- 

গ্রভৃতিকে প পরিচালন কবিতে থাঁকিযা দেহে অবস্থান কবে।৯।. 

(৭) -.অং * আধ্যাত্বকুশলা জনা নি। 



১৭৩৪ মহাভারতে শাস্তি- 

আস্তং হি পায়ুপর্য্ন্তমত্তে স্তাদুদ্সংজ্কিতমূ। 
আতন্তম্মাৎ প্রজায়ন্তে সর্ববআোতাঁধসি দেহিনাম্ ॥১| 

প্রাণানং সন্নিপাতাচ্চ সন্নিপাতিঃ প্রজায়তে ] 

উদ্মা চা়িরিতি জ্ঞেয়ো বোহন্নং পচতি দেহিনাম্ ॥১২। 

অগ্নিবেগবহঃ প্রাণে। গুদান্তে প্রতিভন্যতে। 

স উর্দমগম্য পুনঃ সমুৎক্ষিপতি পাঁবকম্ ॥১৩| 

ভারতকৌমুদী 
আন্তমিতি। আস্ত মুখমাবভ্য পাপর্ান্তং গুদসংঞ্রিতদ্ একং লোতশ্ডি্ঠতি ; তন্মাচ্চ 

শোঁতসঃ, দেহিনাং সর্দক্রোতাংসি মূত্রপুবীষবাবুগ্রবাহীঃ প্রজাবস্তে ॥১৯| 

্রাণানাসিতি। প্রাণানাং পরীণাদিপঞ্চবাধ্নামূ, সঙগিপাভাৎ সন্দের্ঘদেধু সধবণাডি সন্জিপাভ, 

অগ্নেপি সর্দোধনেবু সঞচবণম্,প্রজাবতে | স চাগিঃ উক্া সর্েঘগেযু উততাপৰপো। জে; নাগ 
দেহিন/মন্ত্' পচতি ॥১২| 

অগ্ীতি। প্রাণৌ বাধুঃ অগনিবেগেন বছতি পাতি স তাঁদশ: সন্, গুদান্তে 'আঁবরনেণ প্রতি 
হন্ততে। ন প্রাণ: পুন উর্ধম।গম্য আঁগঙ্ছন্নিত্যর্ঘঃ। পাবকঃ সমুংক্ষিপতি 1১৩ 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

বর্তযন্ পবিণমযন্ বসাননাদীন্ ধাতুংসথগাঁদীন্ দৌধান্ পিশ্তাদীন্।৯। ক: বর্তমতীতি তত্রাহাপা- 
নেতি। নাভেবধোঁৎপাঁন উর্দং প্রাণস্তরোর্খধ্যে নাতে প্রাণাপানাভ্যাং মিথঃসংসর্েণ সমানসংং 

, ্রান্তান্যাং সগাহিতঃ সমুদ্রীপিতোহধিঠনং লাভিমণ্ডলং সমদ্থিতঃ সাশ্রিতঃ পগতি অন্নাদিকমিতি 
শেষঃ। বন্ধা, সমদ্িত একীভাঁবেন যুক্তঃ সমাঁনতং গত ইত্যর্থ:। অধিতিষঠতি ব্যাঁপাববাঁন্ ভবত্যনেনেতি 

জীবনমন্নমিষ্ানম্ ॥১০ পকমন্নং কথং দেহংব্যাপ্সোভীত্যত মাহ-_আস্তমিতি। আস্তনাবিভা আন্তাদী” 
ত্যপি পাঠ । পায়ুগরধযন্তং যা নহহবং আোতিঃ গ্রাণপ্রবহণমার্গ: প্রসিনস্চ্ন্তে গুদস*ভিতং ্তাৎ, 

তমমান্থহাশোতিনঃ অন্ানি সর্দাণি মোতা-সি প্রীণমার্গ। নাড়ীসপ্ভাঃ শবীবং ব্যাপ্য ভিতর 
॥১। তৈঃ শ্োতোভিঃ সর্ধবেঘনেষু প্রাণানাঁং সন্গিপাঁতাত্রৎদহচাবিণো জাঠববহেবপি সন্নিগাত। 

অগ্নি প্রাণ ও অপানবায়কে আশ্রয় কবিবা এবং সেই ছুইটার মধ্যে উদবে 
থাকিধা তূক্ত দ্রব্যকে সম্যক্ পবিপাঁক কবে ॥১০1 

প্রাণিগণেব মুখ হইতে পায় পর্যন্ত গুরনামে একটা প্রবাহ আছে ; সেই প্রবাহ 

হইতেই মৃত্র ও বিষ্টাগ্রভৃতির সমস্ত প্রবাহ হইয়া থাকে ॥১১ 
সমস্ত অঙ্গ প্রাণপ্রভৃতি বায়ুর স্ঞ্চবণ বলিয়া দেহস্থিত অগ্নিবও সমস্ত অঙ্গে 

সঞ্চবণ জন্মে, তাহাতেই অঙ্গে যে উত্তাপ অনুভব হয়, তাঁহাকে সেই অগ্নিব উত্তাপ 
বলিয়াই জানিবে। বে অগ্নি প্রাণিগণের ভুকত্ব্য পরিপাক কবে 1১২ 

(১১) " পাধুলংযুক্তং_নি | রি ০০2 



পর্বধণি নাউশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৭৩৫ 

পকাশযন্তুধো! নাভ্যা উর্দমমাশযঃ স্থিতঃ। 
নাভিমধ্যে শবীবন্থ সর্ব প্রাণাশ্চ সংস্থিতাঃ ॥১৪॥ 

প্রস্থিতা হদযাৎ সর্বে তির্যযগৃর্ধমবস্তথা | 
বচন্তন্নবসাম।ডো! দশ প্রাণপ্রচো দিত? 1১৫॥ 

এন মাশোইথ নোগনাং বেন গচ্ছতি তৎপদঘৃ । 

দিবস; সা বীবা দূর্দনয।স্লানমাদধন্ |১৬| 

রি 
পলেতি | নাছ হস পলাশছ পাল্রবা্ানষ্। মাভ্যা উর আনাখবঃ অপকত্রবান্থানং 

গ্রেতি। স:ঠ আথদিবাা হরণ ভিবাগৃসিগা প্রদ্থিভী ভবন্তি। তৈশ্চ দশভি। 
প্রাণৈ: গ্রণে'দিতা: পেদিতা নাভ হদল্লামান বতশ্ি। ছশত্রীণান্চ আগুক্াঃ প্রাথাদরঃ পঞ্চ, 

নাগর পুকধ-দেব্লা্ বনস্হাদাশ্চিলগ। 0১৫॥ 

এয ইতি । জিভাদ মোওন্দহঃখ 1 সনাঃ সর্দিদ মমদশিনশ্চ ধীবা। জানিনঃ দুন্ধনি আস্মানং 

চীবন্ আদধন্ ছাপনগ: মন ভযারং হোনছথানং বেন গচ্ছ্ডি, বোগন।ং সএদ আাণ্ুক্- 

লোত্েকণো অর্থঃ আন্বহিতি জপযার্বন 0১৬। 

ভাব্তভাবদীপঃ 
ভধতি | ভহাতহরং শনাবহতি ক্স] চেতি 0১১৪ প্রাণাখোঃ পবদ্পবোদ্দীপকত্- 

রর টা নপরাধিণন। বহাভাভামিবগবঠত আপ | এবং এাখোহপযগ্িবগচেতুবিতাহ 

দাও ইত্যাদিশ]। দু আোকেখঘবেগাগ পবাধুরদির্বাসুবগাচ্াগরিবৃন্ধিবিতি। তা চ 
গাখরে।দেসতিজাঠলহ। সি ভান । নো "লা ইতি ভাবঃ0১০জঠবনিবোবেন মর্বেবষামিক্রিগাণাং 

মিবোধো বহাহাাশছেন5- শাপতি | পদাশন পরছানন্ আমাশয়োখণকানম্ নাভিনধ্যে 

ইতি ভাংছাতাঠিল নে 111 স গবারণি 0১৩ সার্বা বসা হদয়াৎ হ্বদয়ং গ্রাপা দশতিঃ 

প্রাণৈঃ প্রেবিভাঃ। তেচ "| 1দণঃ শঞঃ নাগযু্র কৰদেবদ নয়া পৰ ১৫। ৫| এয আস্তাদিপারুং 

গ্রাণনাষু অন্নিব বেগে চলিতে থকিমা গুদেব নিকটে ঘাইয! প্রতিহত হইযা 

ভাহার পব যে পুনবাষ উপবেব দিকে আসিতে থাকিয| সন্লিহিত জগিকেও উপবেব 
দিকে উত্তোলন কবে ॥১৩| 

লাভিব নীচে পক্দ্রন্যেৰ স্থান এবং নাভিব উপবে অপরদ্রবোব স্থান বহিযাছে 

আঁব শবীবেৰ নাভিমধ্যে প্রাণগ্রস্থৃতি সমস্ত ব!যু, অবস্থান কবে ॥১৪| 
দেই সমস্ত ব!য্ হদ্ হইতে ভিরযযৰ্ উদ্ধণও অণোদিকে গমন কবে । সুতরাং 

সেই দশটা গ্রাণবায্, কর্দুক পবিচালিত হইয| নাভীগুলি অন্নবদ বহন কবে ॥১৫।, 

৫) "* গ্রহ জদয়াং মিঃ ৮নি। 



১৭৩৬ শহাভারতে শান্তি-. 

এবং সর্বেধু বিহিত; প্রাণাপানেষু দেহিনামূ। 

তন্মিন্ সমিধ্যতে নিত্যমগ্নিঃ স্থাল্যামিবাহিতঃ ॥১৭] 

ইতি প্রীমহাভারতে শতসাহজ্রযাং সংহ্তায়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্ব্ণি 

মোক্ষধর্ণে ভূগুতরঘাজসংবাদে উনাশীত্যধিকশততমোহিধ্যায়ঃ |০| ক 
স্ব ক ০৩০ 

অনীত্যধিকশ্ততমোহ্ধ্যায়ঃ | 
শপ 8.0 পপ 

ভরদ্বাজ উবাচ। 

যদি প্রাণয়তে বাধুর্বাযুরেব বিচেউতে। 

শ্বসিত্যাভীষতে চৈব তম্মাজ্জীবে। নিরর্ঘকঃ ॥১॥ 

এবমিতি। এবং স্থাপ্যামাহিতঃ অগ্নিবিব সর্বেষু দেহিনাং প্রাণাপনেষু, বিহিতঃ গ্াপিতঃ 

অগ্নিঃ, তন্মিন্ দেহে নিতাং সমিধতে প্রজলতি ॥১৭ 
ইতি মহামহৌপাঁধ্যায়'ভাবতাঁচাধ্-্রীহবিদাসসিদা ন্তবাগীশভট্টচার্ধ্যবিবচিতায়াং মগভাবত- 

টাকায়াং ভাবতকৌমুদীসমাথ্যায়াং শাস্তিপর্ব্বণি উনাশীত্যধিকশততমৌহধ্যায়ঃ ॥1 

ভারতভাবদীপঃ 

পর্য্যন্তো যোগানাং যোগিনাং মার্গ:। কিমনেন তির্যগপি গন্তব্য? নেত্যাহ--যেনেতি। 

কে গচ্ছন্তি যে মূর্দনি যু নাড্যা সহতবং প্রাপ্য তত্রাস্বানমাদধন্লাহিতবন্তঃ ॥১৬। অধ্যায়াথমুপ- 

সংহবতি-এবমিতি। দেহিনাং সর্বেষু প্রচাবেষু বুদ্ধিমন:কায়েন্িয়নির্কর্ত্েযু প্রাণাঁদিযু নিমিত- 
ভূতেযু সতন্থ বিহ্তঃ প্রাণনিবৌধরূপো যোগ্তশ্সিনিতে তি নিত্যং সন্দরপং ত্রদ্ধ সমিধ্যতে 
সম্যগ বৃদধযাহ্যপাঁধিজনিতকানুস্থত্যাঁগেন দীপ্যতে প্রকাঁশতে। মন্্া্থস্ব-অগ্নিবিজ্ঞানং মূর্দা 

চিতিচ্ছারয় চিন্দুপঃ মন্, দিবো ব্যবহবতঃ প্রাঁণবাযোবপি ককুচেষ্: অয়ং প্রাণাগিচিতাং সঙ্ঘাতঃ 
পৃথিব্য] দেহস্ত পতির্জীবঃ অপাং বেতাংসি শবীরাণ্যন্নাদিপ্রাণীদ্দিরপেণ জাঠবরূপেণ চ পাঁচয়ন্ 
ঘিম্বতি পুষ্ণাতি। তেন প্রাণবিজ্ঞানয়োণিবেধে যদবশিত্ততে তদ্ত্রন্ষেতয্থঃ ॥১৭| 

ইতি শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্শে নৈনকতীয়ে ভাঁবতভাবদীপে উনানিত্যবিকশততমোহধযায়ঃ ॥১৭৯ 

দন্দহৃখসহিষু ও সর্বত্র সমদর্শী জ্ঞানীবা মন্তকে জীবাত্মীকে ধাবণ বিয়া, 
যে পথে মুক্তিপ্রাপ্ত হন, এই শ্রেত সেই যোগেব পথ 1১৬৫ 

স্থালীতে স্থাপিত অগ্নিব স্তায় প্রাণিগণেব প্রাণপ্রভৃতি সমস্ত বায়ুতে স্থাপিত 
রি রি থাকিয়। এই ভাবে প্রত্থলিত থাঁকিতেছে” ॥১৭ 

৯ 1. পঞচানীত্যগিকশততমোধধ্যায::_বঙ্গ বধ " সীতাধিকশততনৌধতা -নি। 



পর্বণি অশীত্যধিকশততমোইধ্যায়ঃ | ১৭৩% 

ঘদুষ্মভাব আগ্নেয়ো বহিনা পচ্যতে যদদি। 
অগ্নির্জরয়তে চৈব তক্মাজ্জীবে নিরর্থক ॥২| 
জন্তোঃ প্রশীয়মাণস্ত জীবো নৈবোপলভ্যতে। 
বাযুবেব জহাত্যেনঘুক্মভাবশ্চ নশ্যতি ॥৩॥ 

বদি বায়ুমযে জীবঃ সংশ্লেষে! বদি বাযুনা। 
বাযুমগুলবদ্শ্টো গচ্ছেৎ সহ মরুদ্গণৈঃ ॥৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
প্থা দুপর্ণ। যুগ! সনয়া” ইভি হভাজং জীবস্তিত্বং প্রতি শঙ্কতে যরীতি। যদি বাধুবেব 

প্রীণদতে দেহিনে। চবন্তি। বাধুবেব বিচেষ্টতে বর্ধ কুকতে শ্বসিতি শ্বাসপ্রশ্থীসৌ কবোতি 

'সাভ।ঘতে ত্রদীতি চ এহেমাং হেড়ুবিত্য্ঘ, তক্মৎ ভদা জীব! ভীবাদীকাবঃ নিবর্থকো বাযুনৈব 
সর্বানির্বাগং 19 

যদিতি। হদ্দি, উদ্লভাবে। দৈঠিক উত্তাপ, 'আগেেঘো। দৈহিকাগিনি্পাগ্ধঃ | অবয়ূতে 
ভক্ত্রব্যং জীর্ণং কবোতি ১৪ 

জীবাশিতে প্রতাপ পথবাভাবদপি দশয়তি চঞ্জেবিভি | এ্রনীয়মাবস্ত মিষমাণস্ত | উদ্মভাবিশ্চ 
নগ্হীভানেন দৈহঠিকািবের বা ভীবে। ভবহিভাগবোগ: স্থচিতঃ ॥৩। 

চীবাত্িহা্গীকাবে আন্পপত্তিমপ্যাগ যদীতি॥ বাধুময়ো বাধুস্বরূপঃ। জীবন্ত চিন্ময়ত্বাৎ 
বায়োন্চ "দ্ভাঁৎ বাযুমঃহপঞং পনি্হা পক্ষা হরমশদতে সংশ্লেষ ইতি। সগ্লেষো। দূচস'যোগঃ | 
। বাযমগুলবং দৃহঃ প্রতাপবদুাছুমেরঃ সন্গেব, মকদ্গণৈঃ গ্াযাদিবাফুভিঃ সহ, জীবে! 

গুছ 08] 

০ সপ 

ভাবতভাবদীপঃ 
নিতাং সমিধাত ইতি ভীবন্ত1নৌপাদিকং রূপং দীপাত ইতাক্তমূ, তঞোকায়তমতে স্থিত! 

'আক্ষিপতি-যপীতি। প্রাণমুতে জীবধতে ॥১| আগ্নেশ্যাহগ্সিগুণ উদ্মভাব ওষ্যং বন্ধন! 

জাঠবেশান্স্থেন পচাতে স্প্রীক্রিয়তে | ইদিত্বভাবেহপি ন লোপঃ। অগ্রির্জাঠিব এব, এতদন্নম্ 
॥২| এবং নিতান্ত বন্তনঃ সত্ব কা্ধালিঙ্ঘকমম্মানং নিবস্য প্রত্যক্ষমপি নিবন্ততি -জস্তোবিতি। 

অগ্টো্দেহেজনুদিসঙ্যাতন্ত প্রনীরমাণন্ত নশ্বামানন্ত নৈবোপলভ্যতে পনালপৃথক্কবণে বীজমিব, 

তরদাজ বলিলেন-বাযুই যদি দেহীকে জীবিত বাখে, বাযুই যদি কার্য ববে, 

শ্বাস ও প্রশ্বাস কবে এবং কা বলে, তাহা হইলে জীব স্বীকাব কবা অনর্থক ॥১॥ 

দেহে যদি দৈহিক অগ্নিজনিতই উত্তাপ হয়, যদি দৈহিক অগ্িই ভুকতদ্রব্য 

পরিপাক ও জীর্ণ কবে, তাহ। হইলে জীব অঙ্গীকাব কৰা অনর্থক ॥২॥ 
দেহী যখন মবে, তখন তাভাব জীবকে দেখিতে পাঁওযা যাঁ না; বায়ুই 

দেহীকে পবিত্যাগ কবে এবং তাহা দেভেব উত্তাপও নষ্ট হ্যা যায |৩| 

২১৮ 



১৭৩৮ মহাভারতে শাস্ত- 
সংশ্লেষে! যদি বা তেন যদি তন্মাৎ প্রণশ্যাতি। 
মহার্ণববিমুক্তত্বাদন্তৎ জী রর ॥ 
কুপে বা সলিলং দগ্াৎ প্রদীপং বা হুতাশনে। 
ক্ষিপ্রং প্রবিশ্ঠ নশ্তেত যথা গিট তথা ॥৬| 

পেস পানী পপ তি শেপ তি পাপা শা পাপী 

ভাবতকৌমুদী 

াধুপ্রভৃতিদংঘাতাদনস্ত জীবন্তাঙ্গীকাবে অমপগত্তান্তবগাঁহ মংগ্লেষ ইতি। বদি বাঁ,তেন 
বাধুপ্রভৃতিসংঘাতেন সহ, সংশ্লেষৌ জীবন্ত দচসংবোগঃ, যদি চ তন্মাৎৎ তং সংঘাতনাশাৎ 

জীবোহপি প্রণন্ততি অনষ্ঠো। ভবতি। উল্তার্থে দৃ্টান্তমাহ মহেতি। মহার্ণবেতি জরমাত্রোপ 
লক্ষণমূ। বসা সগগিলভাজনং শবাবাদিজলপাত্রস, মহার্ণবে জলাশয়মাত্রে বিমুক্তত্থাৎ প্রস্তবেপ 

সহ বজ্জুবগ্ীনবিমোচনাঁৎ অন্যাৎ পৃথগ, দৃগ্তেত তথা জীবোহপি তদী পৃথগ, দৃগ্ঠেত। তথা চ প্রস্তবেণ 
স্ বন্দবন্ধৎ শবাবাদিজলপাত্রং যখা জলাঁশষে প্ররক্ষিপ্তং সৎ নিমজ্জতি, তদন্ধনচ্ছেদে চ জলোপবি 
প্রবমান্তর়। পৃথগোঁপনভ্যতে, তথ! বাধুপ্রভৃতিসংঘাঁতসংশ্লিষ্টৌ শীবঃ বাঁুপ্রতৃতিনাশে নাশ্তৎ তৎ 
সংক্লেষনাশে চ জীব: পৃথকৃতনা সর্বরবেবোগলভ্যেত তত সংশ্লেষনাশশ্চ জন্ততয়া কদাচিৎ 

সম্ভবতি তদুপান্ধিশ্চ কদাপি ন স্তাঁদিতি জীবাঙ্গীকাবো৷ নোৌপপন্ত এবেতি ভাবঃ ॥৫ 

ভাব্তভাবদীপঃ 

ত্মাদ্াযুবিধোগ এব যবনম্॥৩॥ বাধুময়ে! বাধুপ্রথানে। বারোবন্যঃ বাধুমওনবদবাত্যাচক্রবদ্ধাযুনা 

স? দূত: শাদিত্যর্ঘঃ8| যথা পাঁষাণবদ্ধং তুদীফপং জলে ,স্জতি চুঃতবন্ধংতুনসজ্জতি তঘজ্জীব:। 
জ্ঞানান্বোক্ষে। নাস্তীতি জ্ঞানাববনীষম্। আর্হতে মতে মোক্ষে| নাস্তীতি দর্শনীববণীয়মূ। শান্ত 
পবশাস্ত্েণ সমত্বরর্শনং মোহনীয়ম। পবোক্ষজ্ঞানাদপি কৃতবৃত্যতববদ্ধিবন্তবীপ্নমিতি ঘাঁতিকর্ণ- 
চতুষট্রমূ। গুক্রশোণিতসংযোগ আবুক্ষমূ। তযৌঃ কললাবন্থা। গৌতিকম্। তত্তাঁদ [রং নামিকম্। 
ততো! দেহাকাবপবিবাঁমে বেদনীয় মিত্যঘাঁতিকত্মচতুষ্টর্ম্। এতেন কন্ধাষ্টকেন বন্ধে! ন পৃথগুপাধে- 
দশ্ততে ইতি দিগন্বমতেন পবিহাবমাশঙ্ব্যাহ__সংশ্লেষ ইতি। যদি বাতেন বাঁতগ্রধানেন সজ্ঘাতেন 
জীবন্ত স-গলেৌৎস্তি তমমাচ্চ সঙ্ঘাতাদগ্] জীবনি সঙ্ঘাতে প্রণগ্ততি সতি মহারণবে পাঁাণাদিনা_ 

জীবকে বদি বায়স্ববপ বলিয়। স্বীকাব কবেন, কিংব। বায়ু ব সহিত জীবেৰ দৃঢ় 
সংযোগ অঙ্গীকাৰ কবেন, তাহা! হইলে অবশ্যই স্বীকার কৰিবেন যে, জীব ও বায় 
মগুলেব স্যায়ই দৃশ্ঠ থাকিয়া বায়.সমূছেব সহিত চলিয়া যায় ॥8| 

বিংবা যদি সেই বায়ুগ্রভৃতিব সহিত জীবেব দৃঢ সংষেগ থাকে, সেই জন্তাই 
যদি বায়ূপ্রভৃতিব নাশে জীবেবও ন(শ হয়, তাহা হইলে জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত প্রস্তব- 
বৃদ্ধ শবাঁবাদি জলপাত্র যেমন ডুবিযা ায় এবং সেই বন্ধনও বিশুক্ত হইলে জলেব 
উপবে ভাদিযা উঠে বলি! পৃথ্গ-ভাবে দেখা যায় এবং সেইবপ বায় [প্রভৃতি নষ্ট 
হইলে জীবকেও কোন সময়ে পৃথগ ভাবে দেখা যাইত 1৫॥ 

(১ 'মত্র দাক্িণাত্যপুস্তকে মগান্ পাঠভেদে। ভ্রষ্টবাঃ | 

শপ পি এপস পাশ 



পবর্বণি আশীত্যধিকশততমোইধ্যায়ঃ। ১৭৩৯ 

পঞ্চধারণকে হাম্মিন্ শবীবে জীবিতং কৃতঃ। 
তেষামন্যতর[ভাবাচ্চতুর্ণাং নাস্তি সংগ্রহঃ ॥৭| 

নশ্যন্ত্যাপো হনাহাবা দাযুকচ্ছাসনিগ্রহাঁৎ। 
নশ্যতে কোষ্ঠভেদাৎ খমগ্রিি খযত্যভোজনাৎ |৮॥ 

জীবাস্থা পনমাত্বন এবাংশ ইতি মতং গতি শঙ্ছতে বৃপ ইতি। কৃপে জলমাত্রে বা যদি সশিলং 
দগ্যাং, হতাশনে প্রদীপং দগ্াৎ, তদ| তৎ সলিলং স প্রদীপশ্চ বথ! ক্ষিপ্রং তয়োঃ গ্রবিশ্ত নস্তেত 

অদৃখো! ভবেৎঃ তথা 'অসৌ দীবা-রা। যবণা "থু পবমায়নি গ্রবিশ্ঠ নশ্ততি অনৃপ্তো তবতি | এব সতি 

মুক্তোঁসে। ভীবায়]! পবতোকং ন গচ্ছেৎ ভত্রত্যং সণ" দ্ংখঞ্চ ন ভুত, তথাতবে চ শাংস্যু তত 

দুক্তিঃ সঙচ্ছত ইত্যাশয়ং ॥খ 

ভীবাস্িমো শলতে গঞ্চেতি।  পথাভ্ভানি ধাবথ।নি ধাঁবকাণি ঘন্ত তশ্মিন্ অশ্থিন্ শবীবে 

বুতে| নান জীবিভং জান মন্থবতি কুতোহপি নেতার্থঃ। যেন হি তেষাং ভূভানাম্ অন্ততমন্ত 
অভাবাং অবশিষ্টানাং চতুর্ণাং ভৃতানাং সংগ্রহ: শবীবনিশ্মঠণাপাযাগী সংযোগ নাস্তি। এব 
মতি শবীবাভা/র ভাবোহপি ন হ।দিতি ভানঃ 0৭ 

নগ্ ভুভানামন্বতগাভাবঃ কগং ভবেদিভাঁত নগ্রন্থীতি ॥ আপে জাম্, জনন্তানাহাবাৎ নগ্তন্তি, 

উচ্ছবসন্ত স্বাসন্ত নিগ্রগৎ নিবোথাত বাধুরনগতি, খমাকাশদ্, কোষ্ভেদাৎ উপবান্তান্তববিদাবণাঁং 
মঙগকাখমেশনেন নশ্তে নগ্যতি, 'সগিশ্চ অভাছনাহ নশ্াতি, দাহাভাব বাহাগ্লিবিবিতি ভাবঃ1৮] 

ভারতভাবদীপঃ 

বিমুক্তং তন্ত ভাবন্তরং তক্মা্মেভার্ভভীছনদিন ভীবোহন্তৎ পুধক্ স্তাঁদিতার্থঃ॥৫ বঙ্গাংশ। 

ভীব ইতি পদ্দমাশদ্যাহ-_কূপে ইতি । অঙ্াতনাশে রধানতগতিস্ত জীবন্ত স্বরূপনাশ এব সমুদ্রে 
নদীনানিবেত্যর্থঃ॥খ।  ই্টাপন্ডিঘাশহ15- পঞ্চেতি। পঞ্চবাবণকে পঞ্চভিবেব ধাঁবশং যন্ত, 

গধসাধানাণ ইনযাগ্ঃ পাঠ:। ভীবিতং জীব: মধচানচপুরষবদতিবিজং কুভো| ন কুতশ্চিদিত্যর্থ | 

তত্র হেতু-তেযামিতি। 'অভিবিক্তর্েৎ সত্বাতৈকদেশনাশেহপি দৃহ্েত মধ্চেকদেশনাশে পুকষ 

ইব। নচদৃগ্ভতে ভগ্মাৎৎ সঙ্যাতাম্মৈব ভীবন্তদরকদেশনাশে নশাতি মধচেকদেশনাশে মধ 

_ লাশের জলে একটু জল নিক্ষেপ কৰিলে, বিংবা অগ্িস্ত,পেব মধ্যে একটা 

গ্রদীপ প্রবেশ ববাইয| দিলে, সেই জল ও প্রদীপ যেমন স্ব তাহাতে প্রবেশ 

কিয়! অদৃশ্য হইয| যাঁ, সেইবপ জীবাত্ম। মবণেব পবে পবমাস্মাতে প্রবেশ কবিযা 
পৃথগস্তিত্বশৃন্ হইযা যাইতে পাঁবে ॥৬| 

এই দেহটী পঞ্চভূতনির্শিত ; ইহাতে জীব আঁদিবে কোথা হইতে? তাঁ"ব পর, 

পঞ্চভূতের একটা ভূতও নষ্ট হইলে দেহকে অক্ুঞ্ন রাখব উপযোগী অবশিষ্ট চাবিটা 

ভূতেব সংযোগ থাকিতে পাবে না।৭ দারাযারারর্যানরা 

(৭) পরধাঁধাবণে হস্সিন্ অন্ততবত্যাগাৎ-নি। নান্তি সংশয়: বঙ্গ 



১৭৪৩ মহাভারতে শান্তি 

ব্যাধিব্রণপরিক্লেশৈর্মেদিনী চৈব শীর্ব্যতে। 

পীড়িতেহন্তরে হেষাং সংঘাতো বাতি পঞ্চধা ॥৯| 

তশ্মিন্ পঞ্চত্বমাপন্নে জীব কিমনুধাবতি। 

কিং বেদয়তি ব! জীবঃ কিং শৃোঁতি ভ্রবীতি চ ॥১০॥ 

এষা গৌঃ পরলোকস্থং তারয়িষ্যতি মামিতি । 

যো দৃ্বা ভ্রিয়তে জন্তঃ সা গৌঃ কং তারয়িস্যতি ॥১১| 

ভাবতকৌমুদী 
ব্যাবীতি। মেদিনী পৃথিবী, শীর্যতে গ্ষীর়তে | এবাং 'পধানাং ভূভানাম্ বাতি নহাতি ৯! 

বিকলে দেহে ভীবন্ত কাপি ক্রিরা ন সম্তবতীত্যাহ তশ্মি্লিতি | তক্মিন্ দেহে পঞ্চত্মাপন্নে 

মহাভৃতেষু বিদীনে তি ভ্রীবঃ কিমনুধাঁবতি অন্পবতি, কিংবা বেদ়তি বেত্তি, কিং শৃপোতি 

ব্রবীতি চ। অত আধারাভাবেনাবন্থানাভাবাঁৎ ভূতসঙ্ঘাত এব জীব ইতি ভাবঃ 1১৭ 

আনৃ্মনদীবত্াহ এযেতি। ইতি বিভরব্য বো! কত্র্দন:, তাং গাং দ্ধ ভরিতে, সাঁ গোঁঃ কং 
তাবরিষ্যতি, মৃতন্ত তন্ত তারণীয়ন্তৈবাভাবাদ্দিতি ভাবঃ ॥১১ 

ভারতভাব্দীপঃ 
ইবেত্যর্থ:| চতুর্ণাযভাবে নাস্তি সংশয়! জীবে! নষ্ট ইতি। সংগ্রহ ইতি পাঠঃ স্বচ্ছঃ (গা 
কোষ্ভ্দোঘাযাদিন! কোষ্ঠনিবোধাৎ 0৮। বর্ণে। বিশ্তাবঃ উচ্ছনতেত্যর্গঃ 0৯| তত্থিশ্সিতি। 
সঙ্ঘাতাদ্যতিবিক্তে ধাবনজীবনাছাদর্শনাৎ সঙ্ঘাঁত এব জীব ইত্যর্থ ॥১০। ততশ্চ পবলোঁকাদ্িকং 

পপ পাপা পাপা 

জল পান না কৰিলে দেহেব জল নষ্ট হয়; শ্বাস নিকদ্ধ করিলে বাবু বিনষ্ট 
হইয়া যায়, উদদব বিদারণ কবিলে তাঁহার আকাঁশও মহাকাশে মিলিত হইয়। যায় 
বলিয়া উদরেব আক|শ থাকে না এবং কোন ত্রব্য ভোজন ন! করিলে দেহের অগ্নিও 
বিনষ্ট হইয়! থাকে 1৮ 

জর'দি বোগ, হুষ্ট ব্রণ ও গুকতর পরিশ্রম হইলে দেহের পার্থিব অংশ ক্ষর পার ; 
স্থৃতবাং এই পঞ্চ ভূতেব কোঁন একটা ভূত বিনষ্ট হইলেই পঞ্চতৃতের মেলনও বিনষ্ট 
হয় ॥৯ 

সেই দেহ বিনষ্ট হইলে জীৰ কাহার অন্ুরণ কবিবে, কি জাঁনিবে, কি শুনিবে; 
কিই বা বলিবে ? 0১০॥ 

'আমি পবলোকে গেলে, এই গরুটী আমাকে উদ্ধার করিবে" ইহা ভাবিয়া! যে 
ব্যক্তি সেই গকটা দান করিয়া মবিয়া যায়, সেই ক্ষেত্রে সে গক কাহাঁকে উদ্ধার 
কৃবিবে? ॥১১॥ 

(৯ ব্যাধিগ্রাণ অন্ততমে- বাতি পঞ্চভাম্_নি' 

শশী 

৬ ২৮ পিক আপস আ কতি পতি সা সত 



পর্বণি অশীত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১৭৪১ 

গৌশ্চ প্রতিগ্রহীতা চ দাতা চৈব সমং যদা। 
ইহৈৰ বিলয়ং ধাস্তি কুত্তেযাং সমাগমঃ ॥১২। 
বিহগৈরুপভ্ক্তস্ত শৈলাগ্রাৎ পতিতস্ত চ। 
অগ্রিনা চোপযুক্তত্য কুতঃ সংজীবনং পুনঃ ১৩] 

ছিনস্ত বদি বৃক্ষস্ ন মূলং প্রতিবোহতি। 
বীজান্যা্ত প্ররোহন্তে মৃতঃ ক পুনরে্যতি |১৪॥ 

বীজমাত্রং পুরা স্ষ্ং বদেতৎ পরিবর্তে । 
সৃতামৃতাঃ প্রণশ্যন্তি বীজাদীজং প্রবর্ততে ॥১৫| 

কি কদাচিৎ সম্মেলনাভাণাৎ দাত্দন্বাদীনামুপকার্যোপকাবত্বাভীব এবেতযাহ গৌঁবিতি। 
সমং যুগপং | বিশয়ং যান্তি ঘ্িয়ন্তে ॥১২| 

“্স্্রীভূতন্ত দেহষ্ত পুনবাগমনং কুতঃ” ইতি নাভ্ভিকদূতমবদদ/ঁহ বিহগৈবিতি। বিহগৈ: 
গনাদিভিঃ পক্ষিভিঃ, উপভুক্তস্ত খাদিতন্ত। অগ্নিনা চ উপযুক্স্ত দৃধন্ত ॥১৩। 

উত্তরে দৃষ্টান্মাহ ছিন্নন্েতি। নন ছিন্মলস্ত কদলীবক্স্ত পুনঃ প্রবোহো! ৃষ্তত ইত্যাহ 

বীজানীতি। অন্ত ছিদ্মূপকদপীবৃক্ষাদেঃ বাজানি প্রবোধন্তে, কিন্তু মৃতঃ ক কুত্র পুনবেস্যাতি 
তাদৃশবীজাভাবাৎ পুনর্সৈব্যতোবেতি ভাব; ॥১৪] 

ভাবতভাবদীপঃ 
নাীতি দানাঁদের্সৈ়র্ামিত্যাহ__এষেতি ১১--১৩॥ লীনমূলশ্ছিন! বৃক্ষে| যথা! পুনঃ প্রবোহ- 
তোবং লীনকণ্মসজ্ঘাতে। নষ্টোংপি পুনকৎপংস্ততে বীনসত্বাদিত্যশিষ্্যাহ_ছিননন্তেতি। বৃক্ষমূলং 

শীল পপ 

তা'ৰ পব, দাতব্য গক, তাহাঁব প্রতিগ্রহকাবী ও দানকাবী এই তিনজনই যখন 

একদ| ইহলোকেই লয় পাইয়! যায়, তখন তাহাঁদেব সন্মেলন হইবে কিবপে 11১২1 

পক্ষিগণ যাহাকে ভন্মণ করিল, পর্বতে উপর হইতে যে পড়িয়া গেল এবং 

অগ্নি যাহাকে দগ্ধ করিল, তাহাঁদেব পুনরায় জীন হইবে কি প্রকাবে 1 ॥১৩। 
ছিন্বৃক্ষের মূল যদি পুনবায় উৎপন্ন না হয, তাহা হইলে উহারাও পুনবায় উৎপরন 

হইতে পাবে না। তবে যদি বলেন যে, কদলীবৃক্ষেব মূল চ্ছেদন কবিলেও পুনবাষ 
তাহা উত্পনন হয়, তবে আমি বলিব, উহার বীজ থাকে বলিযাই পুনবায উৎপন্ন হয় ; 
এই ক্ষেত্রে বীজ ন! থাকায মৃত ব্যক্তি পুনবায় আবে কি কবিযা 10১৪ 

(১৪) -* বীন্গান্নতপ্রবর্তন্তে বন্ন, বীজান্তস্ত গ্রবোহস্তি-নি। 
(১৫) ইতঃ পবং “যডদীত্যধিকশততমোহ্ধারঃ? বঙ্গ বর্ঘ, « * চতুবশীত্যবিকশতভমোহ্ধ্যায় 

নি। 



১৭৪২ মহাভরিতে শান্তি 

ভূগুরুবাচ। 

ন প্রণাশোহস্তি জীবন্ত দ্য চ কৃতন্ চ। 

বাতি দেহীন্তরং প্রাণী শরীরন্ত বিশীর্ধ্যতে ॥১৬| 

ন শরীরাত্রিতো জীবন্তন্মিনষে প্রণশ্যতি | 
সমিধামিব দগ্ধানাং বথাগ্রিদৃশ্যিতে তথা |১৭॥ 

ভাঁবদকৌমুদী 
বীদেতি। হ্ং বিধাতা, পবিবর্ততে দেকপেণ। প্রণতন্তি সর্দাগৈব লুপাস্ছে। বিশ্থ 

বীজাদদৃষ্টাৎ বীজং দেহমুলং শুক্রং প্রবর্ভতে পুর্র্দেগনিক্ধীণার মদুদ্রচ্ছতি ইত্যপি ন বাঁচ্যগিতি 

শেধঃ। অনৃষ্টপবীভন্তৈবাভাবাদিত্যাশয়ঃ 1১৫ 

নেতি। জীবন্ত গ্রণাঁশঃ গ্রকর্ষেণ লোগো! নান্তি নিভাহাঁৎ “নছে। নিত ইত্যাদিশ্রহে, 
দত্ত দানআন্তাদুষ্ন্ত চ, কৃতন্ত কুভসদৎকর্দরভন্থাদৃটনত চ প্রণাশো নানি, ভোগাভাবে কয় ন 

ভবতি “না ভূক্ং ক্দীগ্নতে কর্ম" ইতি স্মুভেঃ ॥ এতেন এব গোবিভ্যাদেকছনমুকতং বোধ্যং হৃতননে 

দত্সত প্রাধান্জ্ঞাপনার্থং দ্তগ্তেতি পৃথগুজ' গোরবহারাৎ। ভি নবণকানে কীদৃশো ব্যাপারো| 

জায়ত ইতাহ বাতীতি । প্রাণী জীব: দেহাঁন্তবং বাঁতি, শবীবন্থ বিধধতে বোগাদিনা দদীয়তে 0১৩] 

উক্তমেবার্থং দৃষটাসগ্রদর্শনীর পুরবাঁহ নেতি। ভচ্থিন্ শবীবে। সমিণাং কাষ্ঠানাং স'লগ 

ইতি শেবঃ; দৃশ্থতে কাঠাস্তবে, তথা ভীবোহগি দেগস্থে উপলভ্যত ইতি 'ভাবঃ 0১৭ 
ভাঁবতভাবদীপঃ 

বীজভূতমুপশভ্যতে ন দেহমূলং কর্েত্র্থ: 0১৪॥ শবীবনূলন্ধ বীভনাত্রং প্রহ্াপনৃষ্ং বেত এব ন 

তবু প্তত্াং | প্রবর্ধতে দেহরূপেণ পবিণমতে | তথা চ, বছরতহকব্ীনাং নাশ এবে- 
তবেষাদুদ্রৰ ইতি তম্মানলিত্যং সমিধাতে ইত্যানুপপন্নম্ 0১৫ এতদ্দুষ়তি-ন 'প্রণাশ ইতি ॥১৬। ন 

প্রণগ্ঠতি ন দৃগ্ততে ইতি চ সদন্ধং॥ অদর্শনাত্রাক্স বন্থনো। নাশাবধাবণং দগ্েনবনস্তায়েবপি 

বিধাত। পূর্ননকালে বীজমাত্র সি কবিযাছিলেন; যাহা এই দেহবপে পরিণত 
হইতেছে ; কিন্তু প্রাণীবা মরিয়। মরিষ! একেবাঁবে লোপই পাইয়াই যাঁষ; তাঁ'ব পব, 
অনৃষ্টৰ্প কাঁবগ হইতে দেহেব বীজ শুক্র পুনবাঁয় দেহ ভন্মাইতে প্রবৃত্ত হয়, 
ইছাও বলা যাঁয় না| কেন না, অদৃষ্টনামেই কোন বস্তু নাই” ॥১৫ 

ভৃগু বলিলেন--“জীবাস্মার একেবারেই নাশ নাই এবং দানজন্ত ধণ্ধ ও সদসং 
কর্মনন্ত পুণ্য ও পাপেব ভোগে ক্ষয় ভিন্ন অন্য ভাবে ক্ষয় হয় না; ন্ুুতবাং জীবান্ম! 
মবণকাঁলে অন্ত শবীরে গমন করে, আব শবীর ক্ষষপ্রাপ্ত হয় 1১৬॥ 

(১৬) ন প্রণাশোহস্তি জীবানাঁ* নি। 
(১৭) 'বথ। সমিংলু দগ্ধাহ ন্ প্রণগ্ততি পাবকঃ-নি। 
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ভরছাজ উবাঁচ। 
অগ্নের্যথ! তথ! তম্ত যদি নাশো ন বিদ্বাতে। 
ইন্ধনস্তেপযোগান্তে ঘ চাগ্রির্নোপলভ্যতে ॥১৮| 

নশ্যতীত্যেব জানামি শান্তমগলিমনিন্ধনমৃ। 
গতির্যন্ত প্রমাণং বা সংস্থানং বা ন বিদ্াতে ॥১৯| 

ভূগুরুবাচ। 

সমিধামুপবোগান্তে বথাগ্রির্নোপলভ্যতে। 
আকাশানুগতত্বাদধি ছুগ্র্ণহো হি নিবাশ্রষঃ ॥২০। 

অগ্নেবিতি। তন্ত জীবন্ত উপযোগান্তে দাহান্তে। তথা চ তদানীম্ উপলব্ধ; ভাবাদগ্লেবিব 

জীবস্তাপি মবণান্তে নাঁশ এবাদীক্রিয়ূত ইতি ভাবঃ ॥১৮| 
উত্তমর্থং সমর্ধযতি নগ্ততীতি। শান্ত, নির্ববীণমূ, অনিদ্ধনং দর্ধীকা্টমূ, প্রমাণ প্রত্যক্ষ, 

স্থানং স্থিতি: । অতএব তঙ্গাগ্নেনাশাদীকাব এব যুক্ত ইত্যাশয়ঃ ॥১৯॥ 
সম্ধাবিতি। সমিধাং কাঠানাম্, উপযোগান্তে দাহাৎ পবম্, তথা মবগান্তে জীবোহপি 

নোপলভ্যত ইতি বাক্যশেষঃ | নন দষ্ধকা্ঠন্ত তন্তাগ্নেনোপশন্ধিবেব কণমিত্যাহ আকাশেতি। 
আঁকাশাহগৃতত্থাৎ আকাশে লীনতাঁং নিবাশ্র্ঃ কার্ঠাদিৃাশ্রয়হীনঃসোহগ্িঃ ছুগ্রাহঃ আকাশব- 
দেবাদৃহ্ো জলশীনদলবদিতি ভাবঃ॥২০। 

ভাবতভাবদীপঃ 
নাশাপত্তেবিত্যর্থ: ॥১৭॥ ইঞ্টাপত্তিমাঁশতে-_অগ্নেবিতি। অন্ুপশব্েকভরত্রাপি তুশ্যত্বাদগ্নেবপি 
নাশ এবেত্যর্থ:1১৮॥ এতদেব দ্রচয়তি-_নশ্ততীত্যেবেতি ॥১৯। সমিধামিতি ৷ দগ্ধ্ধনাগ্ি- 

শবীর নষ্ট হইলেও সেই শবীবাশ্রিত জীব নষ্ট হয না; কাষ্ঠ দগ্ধ হইযা গেলে 
তৎ সংলগ্ন অগ্নিকে যেমন অন্ত কাষ্ঠে সংলগ্ন দেখ। যায, তেমন দেহ ত্যাগেব পৰ 
তাহার জীবাআকে অন্ত দেহা্রিত জানা যায? ॥১৭ 

ভরদাজ বলিলেন--'অগ্নির স্যাষ জীবাত্মাব যদি নাশ ন| থাকে, তাহাতে আমি 

বলি, কাষ্ঠ দগ্ধ হইবাব পৰ সেই অগ্নিকে যেমন দেখা যায় না, তেমন মবণেব পব 

সেই জীবাত্মীকেও দেখা যায় না 1১৮। 

কাষ্ঠ না থাকায নির্ববাণপ্রীপ্ত অগ্রিকে নষ্ট বলিযাই আমি বুঝি; কেন না, 

যাহাব গতি থ|কে নাঁ, প্রত্যক্ষও হয় না, অবস্থিতিও দেখ! যায় না; ॥১৯ 
850887855575552 28 

(১৯) * সংস্থানং ব| ন দৃশ্তাতে-_নি। 
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তথা শরীরসংত্যা্গে জীবো হ্যাকাঁশবৎ স্থিতঃ। 
ন গৃহাতে সুসূদ্মত্বাৎ যথা জ্যোতির্ন সংশয়ঃ |২১। 
প্রাণান্ ধারয়তে হ্গ্নিঃ স জীব উপধার্ধযতায্। 
বায়ুসন্ধারণো হত্নিশ্যত্যুচ্ছাসনিগ্রহাৎ ॥২২| 
তম্মিমষ্টে শরীরাগ্ো৷ ততো দ্েহমচেতনমৃ। 
পতিত যাতি ভূমিত্বময়নং তন্ত হি ক্ষিতিঃ ॥২৩] 

শপ» ০ সপ সপ পি পশপাসপশা পা শা পিপিপি 

উত্তমর্থং স্পটটয়তি তথেতি। ন গৃহাতে ন জ্ঞায়তে, জ্যোঁতিবগ্নিঃ ২১ 
গ্রাণানিতি। ধাবয়তে শবীবে অবদ্ধাপগতি, সঃ অগ্িবিব গ্োভিয়ডাৎ, উপধাধ্যতামব- 

গমযতাম্। বাঁুেৰ সন্ধাবণঃ যন্ত সঃ, উচ্ছাসন্ত নিগ্রহীৎ নিবোধাৎ নহাতি বা/ুস্তন্তোঁহগ্িশ্চ।১২ 
তশ্মিগিতি। অধনমাশ্রযঃ, তন্ত দেহস্ত 1২৩! 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
বহ সনেবাতমা দেহনাশে সতি সৌক্যানোপনভ্যত ইতার্থঃ॥২৭। আকাশবং সর্বাগতৌ নিত 
জ্যোতিববণিস্থোধগ্িঃ ) ন চ ততরাসক্েবাি্সথনাহৃৎপদ্ভত ইতি বাঁচাম্, অমবাবিশেষেণ সর্দাত! 
র্বোৎপন্িগরসদাৎ। ত্মানডিলেহু তৈলমিবাবপ্যারিঘি: সঙ্েব যত্নাভিবাছাতে ন চ প্রাগ- 
বামুঙতে হমমতাদিত্যর্ঘ: ২১ প্রাণানিতি | অগ্িহিজঞানং স এব বিভ্ানমনে। জীবঃ | বাঁখুনেব 
সন্ধাবণমবনথানং যন্ত। নগতি অনর্শনং গচ্ছতি, উচ্ছ'সন্ত বায়োনিগ্রহাৎ ॥২২॥ অয়নং লয়্ভানম্ 
কে বন 

৯৫ ০৯ শিস তাপ অসিত মিল্ক 

ভগ বলিলেন-.কাষ্ঠ দগ্ধ হইবার পর যেমন অগ্নির উপলদ্ধি হয না, তেমন 
মরণেব পব জীবাত্বাবও উপলবি হয় না। কারণ, কাঠ দগ্ধ হইবার পব অনি হাশরয়- 
শূনঠ হইয়া আকাশে লয়প্রাপ্ত হয়; সুতবাঁং তখন তাহা ছুক্দেয় হইয়া থাকে; 
সেইবাপ একটা দ্েহত্যাগেব পর জীব অন্ত দেহে প্রবেশ কবে; তখন সেও ছুঙ্ছেয 
হইয়া যায় ॥২০। 

সেইবাপ দেহত্যাগেব পব জীব আকাশের গায় ছু্বেয় হইয়া যায়। কারণ, 
অত্যন্ত সুঙ্গত্ববশতঃ নির্ববাণ অগ্নির হ্যায় জীবকে জানা যায় না; এবিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই ॥২১| 

অগ্নি প্রাণকে দেহে বাখে, জীব সেই অগ্নির স্থায় জ্যোতি আবার সেই অগ্নিকে বাধু দেহের ভিতরে রাখিয়। থাকে; সুতরাং এক শ্বাস নিরুদ্ধ করিলে বায়ু ও অগ্নি ছুইটাই নষ্ট হয়, ইহা অবগত হও ॥২২ 
পাস ৬ সপ ৫৬ পা এ ধর ক ৬৫৬ ৯৫ ক ভর ্ ভিত খপ 

(২৯. আকাশমাশ্রি..জমোতিবনিনদনি | 
(২২) * শবীব* তদ্রচেতনদৃ--নি। 

নি কব 
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জঙ্গমানাং হি সর্কেষাং স্থাবরাণাং তখৈব চ। 
আকাশুং পবনোহন্বেতি জ্যোতিস্তমনুগচ্ছতি। 

তেষাং ভ্ররাণামেকত্বাদ্রযং ভূমে। প্রতিষ্ঠিতম্ ॥২৪| 
যন্র খং তত্র পবনস্তত্রাগ্রি্াত্র মারুতঃ | 

অমূর্তমন্তে বিজ্ঞেয়৷ মৃততিমন্তঃ শরীবিণাম্ ॥২৫| 
ভরদাজ উবাচ। 

বদধাগ্রিমারমতৌ। ভূমিঃ খমাপশ্চ শবীরিষু। 
জীবঃ টি হর মেহনঘ। তিগা 

ভাবকৌুী 
জন্গসানীমিতি। জ্যোতিবগ্নিঃ।॥ তেবাঁমাকাশপবনজ্যোতিষাঁম, একত্বাঙ একত্র দেহে 

স্থিতত্বাৎ দয়ং জ্যোতির্শঞ্চ। যট্পাঁদোহ্যং শোকঃ ॥২৪। 
যত্রেতি। খমাকাশগ্। অগ্রেবমৃহিত্ং নির্বাণদশায়াম, শবীবিণাং সঙ্নধে সৃর্িন্ত ইব 

ভবন্তি, জণন্ত গর্ভাকৃতেবিব তেখাঁনপি পৃথিব্যারতিপ্রাপ্তত্বাদিতি ভাঁবঃ ॥২৫| 

ধদীতি। খমাঁকাশম্, আপে। জনম্। কি“পক্ষণঃ কিংস্ববপঃ 1২৬1 

ভাবতভাবদীপঃ 
॥৩২1নিগৃচীতঃ পবনঃদ্য়ং জনভূম্যাখ্যাম্ 0২৪1 অমূর্ত্ঃ অনৃষ্ঠাঃ | 'অতস্তেষামিপ্যভাবাবধাবণং ছুঃংশকং 

কিমুত হুঙ্সম্ত জীবস্তেতি ভাবঃ॥২৫॥ নগ্থমত্বৎ সত্্রমপি নিশ্চেতুমশক্যং নিতান্ত বস্তনে। লর্মপাগ্তভাবা- 

দিতি শঙ্কতে টি । শবীবিষু শবীবাঁকাবপবিণামবৎনু সজ্ঘাতেযু ॥২৬। পঞ্চেতি । পঞ্চভৃতাত্মকে 
পপি আন অভি সত 

পরীবের সেই অগ্নি নষ্ট হইলে, দেহ অচেতন হইয| পতিত ও ভূমিত্ব প্রাপ্ত হয। 
কাবণ, তাহাব ভাশ্রয ভূমি ॥২৩। 

সমস্ত স্থাবব ও জঙ্গম পদার্থস্থিত বাযু তত্রত্য অ!কাশেব অন্থুসবণ কৰে এবং 

অগ্নি সেই বাঁযুব অন্ুদবণ কবিয। থাকে তাহাতে সেই তিনটা যেন এক হইয়া 
বাঁ আব অগ্নি ও জল ভূমিতে থাকে 1২৪। 

যেখানে আকাশ, সেইখানে বাধু থাকে, আবার যেখানে বাধু থাকে, সেইখানেই 

অগ্নি থাকে ; সেই তিনটাই অমূর্ত পদার্থ হইলেও শবীবিগণেব শবীবে থাকিবাঁব কাঁলে 

যেন মূর্থিমান্ হয বলিষা জানিবে ॥২৫। 
ভবদ্বাজ বলিলেন--“নিম্পাপ দেবধি! প্রাণিগণেব শবীবে ক্ষিতি, জল, তেজ, 

বায়ু ও আঁকাশ--এই পঞ্চভুতই যদি থাকিল, তাহা হইলে তাহাতে জীবান্ম কীদুশ, 

ইহা আপনি আমাৰ নিকট বলুন ॥২৬। 
২১৯ 
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পঞ্চাত্বকে পঞ্চরতৌ পঞ্চবিজ্ঞানচেতনে। 
শরীরে প্রাণিনাং জীবং বেভুমিচ্ছামি-যাদৃশম্ ॥২৭] 
মাংদশোণিতসংঘাতে মেদঃস্নাবস্থিসঞ্চয়ে। 
ভিদ্কমানে শরীরে তু জীবো নৈবোপলভ্যতে ॥২৮। 
মদ্জীবং শরীরন্ত পঞ্চভূতসমন্থিতমূ। 
শারীবে মাঁনসে হুঃখে কন্তাং বেদয়তে রুজম্ ॥২৯| 

শৃণোতি কখিতং জীব কর্ণীভ্যাং ন শুণোতি তৎ। 
মহর্ষে! মনসি ব্যগ্রে তম্মাজ্জীবো নিরর্থক? ॥৩০| 

ভাবতকৌমুদী 
গঞ্চেতি। পঞ্চভূতানি আত্মানঃ শ্ববপাণি যস্য তশ্রিন্, পঞ্চ শবাস্পর্শরূপ-রস-গন্ধেযু 

বতিবাসক্তিরবস্ত তন্মিন্ পধ্ণানামুক্তানাং গন্ধাঁদীনাঁং বিজ্ঞাননেব চেভনা| বত্র তন্মিংস্চ 1২৭ 
মাংসেতি। মাঁজাশাবিতযোঃ সংঘাতঃ সমূচে বত্র তশ্থিন্ মেদন্নাবস্1ং সঞ্চয়; লমূভো। 

যর তন্মিশ্চ। ভিছ্ভমানে বোগাদিন] ক্দীষণাঁণে 1২৮। 
বদীতি। অক্দীবং জীবভিন্নমূ। দুঃখে জাতে সতি। কজং ব্যান 1২৯ 
শৃণোভীতি। হে হহ্্ষে! জীবঃ কর্ণাভ্যা* কগিতং পবভাঁবিভং শৃণোতি ; কিন্ত মনসি বাণ্রে 

বিষধান্তবাসক্তে সতি, তংকগিত* ন শৃণ্ণাতি। ম্মাৎ জীবে! নিবর্থকঃ, মনসা! সর্বাকার্ধানির্বাচে 
জীবান্ধীকাবে বার্থ এবেতি ভাঁবঃ1 এবং পবত্র॥৩০1 

ভাবতভাবদীপঃ 
পঞ্চবিবববতৌ, পঞ্চবিদ্ানানি ভ্ঞানকাবশাঁনি পঞ্চ চেতনানি স্ঞানানি চ ঘত্র তস্মিন পঞ্বিভ্রান- 
চেতনে ॥২৭ নৈবোঁপনভ্যতে শ্রীহিতওুলবং 1২৮] অক্ীবং চেতনাশূন্তম্ ; ন্তন্তাঁভাবাচ্ছবীর 

চিত না দাতা বা হাতে সত সাঃ প্রাণিগণেব, দেহে পঞ্চভুত বহিরাছে, শব, স্পর্শ, বপ, বদ ও গন্ধ এই পঞ্চ 
বিবয়ে তাহাব আসক্তি আছে এবং সেই পঞ্চবিষষে জাঁনৰপ চৈতন্থাও তাহাতে 
দেখ। যায়, কিন্তু সেই শবীবে জীবাস্াটা যে গ্রকাব, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা 
কবি 1২৭ 

মাংস, শোণিত, মেদ, কাবু ও অস্থিসংঘাতবপ প্রানিগণের শরীর, রোগাদিদাব! 
বিকল হইলে, তাহাতে জীবেব উপলব্ধি হয় না ॥২৮। 

পঞ্চভূতমঘ শবীব ঘদি জীব ভিন্ন হয়, তাহা হইলে শাবীবিক ও মানসিক হথ 
উপস্থিত হইলে, কে সেই বেদন| জানাইয়া দে ?॥২৯| 

(২৭) " পঞ্চবিভ্ঞানসংফুত--নি | 
সা জপ 
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স্বং পশ্যতি বদ্দশ্ঠং মনোরুক্তেন চক্ষুষা। 
মনসি ব্যাকুলে চগ্ছুঃ পশ্য্নপি ন পশ্ঠতি 1৩১] 
ন পশ্যাতি ন চাত্াতি ন শৃণোতি ন ভাষতে। 

ন চ স্পর্শবলৌ বেতি নিদ্রাবশগতঃ পুনঃ ॥৩২| 
হৃয্যতি ত্রুধ্যতে কোত্র শোচত্যুদ্বিতে চ কঃ। 
ইচ্ছতি ধ্যায়তি ছে্টি বাচমীবঘতে চ কঃ [৩৩ 

ভৃগ্ঠরুবচি। 

ন পণ সাঁধারণমত্র 'কিঞিচ্ছবীবমেকো। বহতেইস্তবাস্বা | 
সবেছি গন্ধাংশ্চ বঙান্ শ্রুতীশ্চ স্পর্শ বপঞ্চ গুণা্চ নেইন্যে |৬৫| 

ভাবতকৌমুদী | 
সর্গিঘিভি। গঠতি চীন গহগ্গিতি পুহযার্ষদ্ 55 
নেছত। 'জাহাতি ছাছিততি | শিউবগতো ভীবঃ15১0 

হগ্যহীতি। "অহ শনীবে | ঈলাতে উচানরতি (৩৬ 

নেতি। পথ সাগবণং কর্ণাদিপধাগানেত্িঃলগানং গাঞ্চভে ভিকদেব মনং) অর শবীব ন 
কিং বঝোতি কাব বেভি শেন দনগোহগীভিয়হেন পা্চাওণতিকযমিতি ভাব, প্ননঃ 
ঘঠানীতিয়াণি" ইতি তং টি ক, নর্ঘ ত৭ভ উহ শবীবগিতি। একই অন্তবাস্মা ভীবঃ, 
শনীনং বহে চ[পন্ততি । শন ইতি শ্রহন শদারান্। আয ফযোগাদনঃ 0৩৪ 

ভাবতভাবদীপঃ 

হপি শঙ্গাদীয় গাহি তন্পন এব শসাস্ান্ি্যাই চড়গিত শখ চীতি 1৩০7৩ উত্তবমাহ 

নগঞ্চেতি। বণ! শ্রোথাদীনাং শাদিগ্রাহকদেন গ্রাহনজাতী়গণা শররতেনাকাশাদিরপতমূ 

এবংমনোৌংপি মর্বাগ্রাহক-ৎ সর্দ গণাশ্রহেন পা ভৌতিকমভনতররকিঘি দ্ভূতেত্যোইস্ততান্তবং 
পধসাধাবণত্বাং। অভ্র শবীননির্বাহকং কিং কেকা্গ্বাত্মৈন শবীবং হুলছ্থাভেদেল ছিবিধং 

মহ! জীব কর্ণযুগলদ্বাব। পববাক্য শ্রবণ কবে , কিন্তু মন যদি বিবয়ান্তুবে 
আঁফক্ত থাকে, ভবে আব জীব সে পববাকা শুনিতে পা না, স্ৃতবাং জীব 
স্বীকাৰ কব! অনর্থক 1৩০ 

জীব নোযুক্ত নযনদ্াবাই দৃষ্ঠ যে কিছু বস্ত তাহা দেখিযা থাকে, কিন্তু মন 

অন্ত বিষযে নিবিষ্ট থাকিলে, নযন দেখিযাও দেখে না ॥৩১ 

আঁবার জীব নিপ্রিত হইঘ! দেখে না, আভ্রাণ কবে ন।, শুনে না, বলে না বিংবা 

স্পর্শ ও বম অনুভব কবে না ॥৩২॥ 

এই দেহে কে হষ্ট ব| ক্রুদ্ধ হয, কে শোক ও উদ্বেগ কবে, কে ইচ্ছা, চিন্তা ও 

ছে করে, কে-ই ব। বাক্য উচ্চাবণ কবে ?' ॥৩৩া 

সত সত পা শপ সপ 
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পথ্গত্মকে পঞ্চ গুণপ্রদর্শী স সব্বগাত্রান্ুগতোহস্তরাত্মা। | 

সবেতি ছুঃখানি সুখানি চাত্র তথিপ্রযোগাত, ন বেতি দেহ? |৩৫| 

ধদ! ন রূপং ন স্পর্শো নোগ্মভাবশ্চ পঞ্চকে। 

ও শান্ত শরীরাগ্৷ দেহং ত্যক্ত1 ন নশ্ঠাতি ৩] 

ভাবতকৌযুদী 

পাঞ্চাতি। পঞ্চাত্বকে পাঁধভোতিকে দেহে, পঞগুণগ্রদর্শী শবধাদিপ্থতণবেদী + সর্লগাতাহ- 

গু সর্ধাঙ্গব্যাপী। অতএব সর্বেঘেবাদেযু স্থখহুঃখান্ুতব ইত্যাশয়ঃ। বিপ্রযোগাৎ 
বিচ্ছেদাৎ ॥৩৫॥ 

বদেতি। উদ্মভাব উত্তীপঃ, পঞ্চকে পাঞ্চভৌতিকে দেহে। শান্তে নিবৃত্তে। ন নশ্টতি 

জীবঃ অবিন্ববত্থাৎ ॥৩৬| 

ভাবতভাবদীপঃ 

বহতে চাঁলয়তি ॥৩৪। যছুকতং মনসোহ্নবধানান্প শৃাণ।তি, তত্রাহ--পঞ্চাত্বকে ইতি । পর্চ- 

ভূতীত্মক শবীবে পঞ্চ গুণ বস্থ্িন্ তত্তথা, মনত্তন্ত ভষ্টী, মম মনঃ খিন্মিতামুভবাৎ। স এব 

মনোদাবা সর্বগাত্রান্গতঃ | বাতিবেকমাহ তদ্দিপ্রয়োগাৎ হুযুণ্ো সমাধৌ বা দেহ: সবুদ্ধিণনদ্বো 
ন বেতি, দেহাঁদেশ্চেতনত্বে সুপ্ত্যাদাবপি বেদনমপবিহীর্ধ্যঃ স্তাৎ, ততশ্ওক্ষুষ ইব মনসোহিপ্যনন্দীলনা- 

দরদর্শনেংপি ন তন্ত কবপত্ববাহতিবিত্যর্থ: ॥৩৫॥ যদী! নির্বাতপ্রদীপ ইব দেহাগো শান্তে রূপা দিকং 
লোপলত্যতে তা গতি: ্রিত দেহ এব ন তু চেতন ইতার্ঃ। ৩৬ ইলদেহনাশমুককা মোনা: 

০ ধলা ৬ 

ভৃগু বলিলেন__« ই দেহে মন, , বর্ণপ্রভৃতি পঞ্চ ৪ জঞানেকিয়েবই সমান অর্থাৎ 

প1ঞ্চভৌতিক 3 ু তবাঁং তাহার চৈতন্য নাই; কিন্তু এক জীবাত্মই এই শবীব 
পরিচালন! কবে এবং সেই গদ্ধ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও কপ অনুভব কবে এবং অন্ত যে 

সকল সংযোগ ও বিয়োগপ্রভৃতি গুণ আছে, সে সমস্তও এক জীবাত্বাই অন্থুভব 
করিয়। থাকে ॥৩৪॥ 

এই পাঞ্চভৌতিক দেহে সেই সর্নবাঙ্গব্যাগপী এক জীবাত্মাই শব্দস্পর্শাদি পথ 
গ৭ প্রত্যক্ষ কবে এবং সে-ই এই দেহে সুখ ও ছুঃখ অনুভব কবিষা থাকে ; কিন্ত 
সেই জীবাত্মাব বিয়োগ হইলে, এই দেহে কিছুই অনুভব কবে না 1৩৫ 

যখন পাঞ্চভৌতিক দেহে প্রকৃত বপ, স্পর্শ ও উত্তাপ থাকে না, তখন দেহেব 
অগ্নি নির্ববাণপ্রাপ্ত হয: সেই সময়ে জীবাত্বা দেহ ত্যাগ ক্রিয়াও অবিনশ্বর বলিয়! 
বিনষ্ট হয় না ॥৩৬| 

(৩৫) "* নবেত্তি দেহী-নি। 
৩৬) ""নোস্মভাবশ্ঠ পাবকে ' দেহতাগেন নগ্ততি _বঙগ বর্দ | 

শপ সপ পপ পস্ অপপস্পপ 



পর্ববণি অশীত্যধিকশততমোহধ্যায়;। ১৭৪৯ 

অন্মযং সবর্বমেবেদমাপো মূত্ডিঃ শবীরিণামৃ। 
তত্রাত্মা মানলো ব্রহ্মা! সব্ব ভূতেষু লোককৃৎ ॥৩৭॥ 

আত্মা ক্ষেব্রজ্ঞ ইত্যুক্তঃ সংযুভ্তঃ প্রাকৃতৈর্ত'ণৈঃ 
তৈরেব তু বিনিগু্তঃ পবমাত্তেত্যুদাহৃতঃ ॥৩৮| 
আত্মানং তং বিজীনীহি সর্বলোকহিতাত্মকমৃ। 

তম্মিন্ বঃ সংত্িতো দেহে হাবিবন্দুরিব পুরে |২৯| 

ভাঁবতকৌমুদী 
অন্মযমিতি। ন্মকং ঘলময়ন্ ইদং জগৎ । মাঁনসো। মনৌমাত্রগ্রীহপবমাত্মাবতাবভূতো 

বর্ধ। হিবণা গর্ভঃ, লোঁককুৎ জগংস্থট্িকর্তা এবাদিভ্রীব ইত্যাশয়ঃ 0৩৭ 

আত্মেতি। শাঁক্সা জীব, ক্ষেত্র: শরীবং জানা হীঁতি কেব্রজ্র: | প্রারুতৈঃ প্রকৃতিসঘন্ধিভিঃ 

গুধৈ: সব্ববভ-্তামোভিঃ ॥৩৮। 

আাম্মানমিতি। শত্মানং ভৌবমূ। পুর্বে পন্মপত্রে অবিবনদর্ঘশকণ ইব | এতেন জীবন্ত 

দেহেন সহামিশ্রীভাবঃ স্থচিতঃ ॥5৯। 

ভাবতভাবদীপঃ 

বিনাশমাহ মাপ ইতি । আপোমরমনতুমরম্। অত্রাপশব্দেন হক্মভৃতসঙ্ঘাতো গৃহতে ১) তন্মযং 

সুতা ব্যাপ্তমিতার্থঃ। তক্মাদ্বেহিনানপ্যাপ এব মুর্তিবাক্কতিঃ ? তত্রাপ বাত চিন্রপঃ গুকুষ 

মীনসন্তান্তরতে মনন্ততিব্কতঃ স এবোপাধিবোগাজ্জীব: স এব ব্রন পূর্বের খো মুখ্যজীব: 

সার্বজ্যাদিমন্বাং ॥৩খ। স এবাস্বা গ্রারভৈদ্বিগণাম্মকমূলগ্রকৃতেিকাবৈর্ পৈবিক্রিমনোভিঃ 

সুক্ত সন্ ক্েত্রভো জীব ইত্যু্যতে। তথা চ শ্রুতি:--"আত্মেন্দ্িষমনোযুকতং ভোকেত্যাহ" 

ধরনীধিণ** ইতি। অয়মেব পবাঁয্রেত্যাহ --তৈবেবেতি ॥৩প। তং পবমং সর্ব্বলোকন্ত হিতং স্থখং 

তাক রানি হরি তানিন শ্রতেঃ। তন্দিন্ পূর্বোক্স্থুল 
শশী 

শপ সপ শা? শপ পপ শা শশা শি 

এই সমগ্র ভগহটাই জলময় এবং প্রাণিগণেৰ রই দেহও প্রধানতঃ জলময় ; 

তাহাতে মনোমাত্রজ্জেয় পবমাত্মাব অবতীবভূত আদি থাকিয়। ব্রন্মা সমগ্র জগৎ 

সৃষ্টি করেন ॥৩৭ 
সব, বজ ও তম এই তিনটা প্রকৃতিব গুণ; সেই তিনটা গুণযুক্ত জীবাত্মাকে 

মুনিব! ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াছেন! আর সেই তিনটা গুণবহিত যে চিম্মঘ, তাহাকে 

পবমাত্মা বলিয়াছেন ॥৩৮| 
পপ, পাপ অত পাপা পপি পাট | পাশ শাশিপিশানাটি 77 

(৩৭) আপোময়মিদং সর্বরম্**'বঙগ বর্দ 

(৩৯) সর্ধধলোকবিপাঁচকম্ "'নি। 

শপ শশাদশািপিপিপ শী পিপি 



১৭৫০ মহাভারতে শাত্তি-- 

ক্ষেত্রজ্ঞং তং বিজানীহি নিত্যং লোকহিতাত্বকমৃ। 

তমে! রজশ্চ সতৃষ্চ বিদ্ধি জীবগুণানিমান্ |৪০॥ 

দচেতনং জীবগুণং বদন্তি স চেউতে চেষ্টয়তে চ সর্বসূ। 
অতঃ পরং ক্ষেত্রবিদে! বস্তি প্রাবর্তয়দৃবে। ভূবনানি সপ্ত ॥৪১॥ 

ন জীবনাশোহস্তি হি দেহভেদে মিখ্যেতদানুর্মৃত ইত্যবুদ্ধাঃ | 
জীবন্ত েহাস্তরিতপ্রয়াতি দশার্দতৈবান্ত শরীরভেদঃ18২| 

স্পা শা শসা শী 

ভাবতকৌম়ুদী 
গরেত্রজ্ঞমিতি। লোকহিতাকম্রকমিতি সংকর্ধা্িঠবে বৌধ্াম্। জীবগরণানিতি লৌহস:লঙ্ঈ- 

ধহ্ছিবং ত্রিগুণমধ প্রকতিসংলগ াঁৎ 19০) 

সেতি। মুনধঃ জীবন্ত ও" স্ত্বদিত্রয়ম, চেতনঘা চৈতন্তেন সহেতি তং বস্তি | 'অগিসংসর্গে্ণ 

শৌঁহস্ত দীর্িমত্বমিব জীবসংসর্গে্ণ গুত্রধন্তাপি চৈতন্ঠমিতি ভাঁবঃ॥ অতএব ন জীবগুণঃ, চেষ্টতে 

কু কুকতে, সর্ধং প্রাণিনধ, চেষ্টবতে কর্ত কাঁবগ্তি। য্ত ছিগণিতাঁনি সপ্তহুবনানি প্রীবর্কৎ 
অন্থজৎ, তম্ অতো| জীবাৎ পৰং শ্রেষ্ঠং ক্ষেব্রবিদঃ অধ্যাম্বজা বদন্তি “যতো বা ইমানি ভূৃতাঁশি 
জাযন্তে” ইত্যাঁদিশ্তে: "শান্তং শিবদদৈত* তৃবীয়ং মন্ন্তে স আত্মা স বিজ্ঞ” ইতি শ্রুতেন্চ 1৪১1 

ভাব্তভাবদীপঃ 
সুক্ষ্ূপে ॥৩৯॥ ক্ষেত্রজ্ৰং প্রত্যগাতানং ত্বমর্থং তং পবমাত্মনং ভদর্ং জানীহি। গ্ষেত্রত্ন্ত 

লেকিবন্ববপমাহ_তন ইতি। যোহ্যমাববসপ্রবৃত্িগ্রকাশাগ্ভিঘানী গেত্রঃ স গবসানৈবেভার্থ 
1৩৮॥ সচেতনং চেতনেন সহিভং জীবগুণং জীবন্ত ভোগোঁপকবণং দেহেন্জিমমনীংসি, স জীবগুণ' চেষ্টতে, 
তথ সর্ববং সর্বাত্মক বর্গ, "সর্রং সমাপ্োবি ততোহনি সর্দ” ইতি নির্বাচনাঁ। চেষয়াত 
দাবুতিকামিব হত্রধাবঃ, কীদৃশম্? সর্বম্ অতঃপবং সংলাবিণো ভীবাদদ্যমসম্সাবিণম্1৪১। 

ভবদাজ! পর্পাত্র যেমন জল থ!কে, তেমন সেই দেহে যিনি আছেন, 
তাহাকে তুমি জীবাত্বা বলিয়। অবগত হও এবং সেই জীবাত্বা নিদের সৎকর্শোব গুণে 
সমস্ত লোকেব হিতৈষী থাকেন ॥৩৯ 

ভবঘাজ! তুমি সেই জীবাত্বাকে ক্ষেত্রজ্ঞ ও সর্বদা লোকহিতৈষী বলিয়া 
অবগত হও এবং সত্ব, বজ ও তম এই তিনটাকে জীবেব গুণ বলিয়া জানিয়া 
রাখ" ॥৪০॥ 

মুনিবা বলেন--জীবসংস্থষ্ট স্বাদি গুণ সচেতন হয়; ন্মুৃতবাং সেই জীবগুণই 
কার্ধ্য কবে এবং সকলকে কার্ধ্য কবায়। আব যিনি চতুদ্দিশ ভূবন স্থষ্রি করিয়াছেন, 
সেই পবমাত্বা এই জীবাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ, এই কথা আত্মতন্ৃজ্ঞ লোকেরা বলিয়া 
থাকেন ॥৪১। 

রর চে শি শপ সপ আপ পাপ 

(৪৯) ...তত; পবং_-নি | 



গর্ববণি অশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৭৫১ 

এবং সর্বধু ভূতেবু গৃঢশ্চরতি সংবৃতঃ। 
দৃশ্যে ত্বগ্র্য়৷ বৃদ্ধা নুক্ষয়৷ তন্বদর্শিভিঃ ॥৪৩| 

তং ং পুর্বাপররাত্রেধু যুগ্তানঃ সততং বুধঃ। 

লঘ্াগরো বিশুদ্ধাত্বা পশ্বত্যাত্মানমাত্বনি 9. 

ভারতকৌমুদী 
নেতি। দেহ্ত ভেদে নাশেংপি জীবন্ত নাশ নাস্তি নিত্যন্ত পরমাতমুন অংশরপত্থাং 

"তত্র্মসি* ইতি শ্রতে: । অতএব অবুদ্ধা! অভ্রানিনে! জনা: জীবে মৃত ইত্যেতং সিথা! আহঃ । 

" হি মবণ” নাঁম কিমূ ইত্যাহ জীব ইতি । জীবন্ত, দেহীন্তবমন্ত সঞ্জাতমিতি দেহান্তবিত: সন্ 
ূর্বদেহাত গ্রয়াতি। অন্ত জীবন্ত শবীবভেদো! দেহনাশস্ব দশার্দতৈর প+তৈব, পঞ্চগহাভূতেযু 
দেঁহঘটকপগভূতানাং লয় ইতার্থঃ 19২1 

এবমিতি। মংবুতো মাগনয়ারৃত, অতএব গু6ঃ অদ্রানিভিবদূষো। জীবশ্চবতি, শবাবাবৃন্তা 
দীগ ইবেতি ভাবঃ। কিন্তু তততদর্শিভিঃ অগ্রারাঁ তত্বন্ঞানরপয়! শ্রেষ্ট! শুক চ বধ দৃগ্ততে 
জ্ঞাযূতে মাঁয়াববণাপসাবণাঁৎ, শবাব।পসাবণাঁৎ দীপ বেত্যাশয়ঃ ॥৪৩। 

তমিতি। পূর্ববাঁপববাত্রেযু সর্দাহ বাত্রিযু অহৌবাত্রেধিত্যর্থ: যু্তানো! যোগং কুর্বন্। বিশুদধাতা 
বাগদেষাদিশৃ্ট:১ আত্মনি স্বদেহে তং জীবতৃতসাত্মানং পশ্থতি 18৫1 

ভাবতভাবদীপঃ 
এবং নিতান্ত বন্তনঃ সত্তে সিদ্ধে জাতো দেবদতো। মৃতো দেবদূত ইত্যাদদিব,বহাবে! দেহে।ৎপঞ্ডি- 
নাশমাত্রপব ইত্যাহ-ন জীবেতি। দশার্দতা পঞ্চতুমূ। শবীবনাশ এব জীবন্ত ম্বণগিতচাতে ঃ 
“জীবাপেতং বাব কিশেদং ্িগ্ুতে মু জীবো! ভ্রিয়ত” ইতি হ্রুতে:1৪২1 গৃঢো দেহেকিযাদিযু লীনঃ, 
মংবৃতো যতোহজ্ঞানেনারৃতঃ, সোহগ।য় হুচাগ্রসহৃশয়। সুঙ্মধা বুদধ।হং বর্ধান্মীতি বাক্যকবণক- 
ৃদধিবৃত্তা দৃশ্ততে । আববকাক্তাননাশপূর্বকং দেখাদিভো! বিবি্কঃ সাক্ষাত ক্রিয্ুতে 1৪৩-৪৪| 
রমাদেনান্তুথিতববচা, ুখং সুখাভি্ম্ত আনন্তাং মৌক্ষণ্॥৪৫| কুতঃ মিদং বিশ্বমিত্যাদি-- 
প্রথটকন্ত ভাঁৎপধ্যমাহ-_-মাঁদস ইতি। যঃ শবীবেষু জবাযুজাদিযু মানসো মনস্তাবিভূঁতো 
বহি প্রকাশাস্মা খ্কষো রা ডা ভাটি ৷ তক্সাদেব প্রজাপতে: সর্বেশ্ববা- 

এত | পলি তরী ্ লিতী | আট পলিপী | তালীব্িশী আপাতত পিল লী 

তি জজ হযনা; অতএব নব সবিরাহে-_এই হিখযা 

কথ! অষ্রানীবাই বলিধ! থাকে; জীবাত্মা মৃত্যুসময়ে এক দেহ হইতে অপব দেহে 

চলিযা যাঁধ; ন্ৃতবাং পঞ্চত্বপ্রাপ্তিকেই জীবের শবীব নাশ বলা হয ॥৪২| 

এই ভাবে জীবাত্ম। মাযাবৃত হইয়া গৃচবপে সমস্ত ভূতে বিচরণ কবে? কিন্ত 
তবজ্ঞানীব। শ্রেষ্ঠ ও পুষ্স বৃদ্ধিদবাবা সেই জীবাত্মাকে দেখিয়া থাকেন ॥৪৩| 8835887728781555557882588558658 

(৪২) .. দশার্ধত1 তন্ত--বর্ক। 



১৭৫২ মহাভারতে 

চিত্তস্ত হি প্রসাঁদেন হিত্ব। কর্ম শুভাশুভম্ | 

্রসন্নাতমাস্থনি স্থিত্ব৷ নুখমীনস্তযমক্শটতে ॥8৪৫ 

মানসোহগ্রি শরীরেধু জীব ইত্যভিধীয়তে। 

থষ্টিঃ প্রজাপতেরেষ! ভূতাধ্যা্ববিনিশ্চয়ে |৪৬। 

ইতি শ্্রীমহাভারতে শতগাহজ্যাং সংহিতীয়াং বৈয়াসিক্যাং শীস্তিপর্ক্ণি 

মোক্ষধর্থে ভূগুভরদাজসংবাদে অশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ |০| *% 

ভাবগুকৌমুদ্ী 
চিতন্তেতি। কর্ম সকাম কার্যম্। আত্মনি স্থিত! পবমাত্মনিষ্ঠ: সন্, আনন্যম্ অনন্তব- 

পদপ্রাপ্ডিরপং সুখমতে |-৫1 
মাঁনদ ইতি। মানসো। মনোাত্রবেছপবমাত্মবপঃ অগ্নি: অগ্রিবৎ প্রকাশময়ঃ। ভূতানাং 

তববজ্ঞানানাম্ অধ্যাত্ববিনিশ্মঘে জীবনিরূপণবিষয়ে এব| ভীবদেহয়োবা শ্রিতা শ্রনত্বরূপ! প্রজাঁপতে- 

বর্গণ এব সৃষ্টিঃ ॥৪৬| 

ইতি ম্হাঁমহোঁপাঁধ্যায়-ভাঁবতী চার্ধা-্রীহবিদাসসিদ্ধান্তবাদীশতট্টাচার্ধ্যবিবচিতীয়াং মহাঁভাবত- 

টীকায়াং ভাবতকৌ মুদীসমাধ্যায়াং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্থে অশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ | 

ভারতভাবদীপঃ 

দেবা! সর্বভূতপ্রতাক্ষ। স্ষ্টিভূ তা সমুংপম।| কিং ব্যবহাবত ইদমুচ্যতে ? নেত্যাশ-_অধ্যাত্ম- 
বিনিশচয়ে সত্যাত্মানমধিরুত্য প্রবৃতো! বিশিষ্টো! ত্রক্মবিদ্যাজন্তসাক্গাৎকাবেণ পবোক্ষজ্ঞানাদধিকোহ্হং 

্ান্্ীতি নিশ্চরোহসন্দিগ্ধাবিপর্যাস্তং জানং তম্মিন্ সতি। তত্ববিদাং স্বপ্সমৈষা| দৃরিসমদময়া 
হৃ্টিমুচৈ্বজপপ্গববদত্যভ্যাসাত্তাত্িক্যেবেতি নিশ্চিতেতি ভাঁবঃ ॥৪৬| 

ইতি শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্থে নৈলক্ভীয়ে ভাঁবতভাবদীপে অনীত্যধিকশততমোহধ্যারট ॥১৮০। 

লঘুভোজী ও নির্মল চিন্ত জ্ঞানী লোক দিবাবাত্র সব্ধদা যোগযুক্ত হইয়া আপন 
দেহেই সেই জীবাত্মাকে দেখিতে পান ॥88॥ 

নির্মল চিত্ত লোক চিত্তেব সেই নির্লতাঁব গুণে গুভাশুভ কাম্য কর্ম পরিত্যাগ 
কৰিয়া! পবমাত্মনিষ্ঠ হইয়া ব্রদ্মপদপ্রাপ্তিবপ সুখভোগ কবেন ॥8৫॥ 

প্রাণিগণেব শবীবে অগ্নিব স্থায় প্রকাশময পবমাত্মার অংশকেই জীব বলা হয়। 
জ্ঞানিগণেব আত্মতব্ব নিঝপণেব জন্য স্বয়ং ব্রম্মাই এই জীব ও জীবীব স্থ্টি কবিয়া- 
ছেন' ॥৪৬॥ 

64 নি। 
(৪৬) "* অধ্যাত্মববিনিশ্চয়া_নি | 

* “ সথাশিত্যধিকশততমে২ধ)য়--বঙ্গ বদ্ধ, “ পঞ্চালীভাধিকশতভমোধধযার:--নি | 



একাশীত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 

- চক 

ভূগুরুবাচ। 
অহ্জদ্ত্রাঙ্ণানেৰ পুর্ব ব্রহ্মা প্রজাপতীন্। 

আত্মতেজোহভিনিরূ্তান্ ভাস্কবাগ্িনমপ্রভান্ ॥১। 
ততঃ সত্যঞ্চ ধর্মঞ্চ তপো! ত্রহ্ম চ শাশ্বতমৃ। 
আচারঞৈব শৌঁচঞচ স্বর্গায় বিদধে প্রভুঃ |২| 
দেবদানবগন্ধবর্ব দৈত্যানুরমহোরগাঃ। 
যক্ষরাক্গবনাগাশ্চ পিশাচা মনুজান্তথা ॥৩ 

পেস শপ সা পাপা 

অহ্জদ্িতি। ব্রাক্মণানেব শোঁচাচাবাদিন ব্রান্মণজাতীষানেব, প্রলাপতীন্ সম্তানোৎপাঁদন- 
যোগাঁন্ মবীচ্যাদীন। আত্মনন্তেজসা প্রভাবেণ সত্যগঙ্কল্লতবা। অভিনিরৃর্ভান্ সর্ব 
নিশপন্লান্ ॥১| 

তত ইতি। শাশ্বতং নিত্যমূ, ব্রদ্ষা! বেদম্। স্বর্গীয় স্বর্গলাঁভাষ। বিদধে গ্রবর্তয়াগাস, 
প্রতূর্বগ্ধা ॥২| 

দনেবেতি। দৈত্যরপা অঙ্গবা দৈত্যাহ্বাঃ। তথা! ব্রন্নণা সৃষটাঃ ॥৩ 

ভাবতভাবদীপঃ 
কথ, সুষ্টানি ভূতানীত্যন্তোত্তবমূদ্ধ! কথং বর্ণবিভক্তর় ইত্যন্তোতবমাহ--মন্জপিত্যাঁদি। তত্র 

পূ্ং চিত প্রসাদেনানত্তযমনঠত ইত্যুক্তম চিততপ্রসাদশ্চ শ্বধর্ফশমতো ধর্শং নিরপয়তি। ব্রাঙ্মণান্ 

র্নিষ্ঠান্, গ্রজাপতীন্ মবীচ্য্দিব-আদীন্। আত্মনন্ডেজঃ সত্যসন্কগতধা দিসামর্ঘ্ং তেন নিরব তাহৎ- 

পাদিতান্র্ধণা॥১ ধর্ম বঙ্গাদিম্* তপ: কৃষটা্ায়ণাদি, শাশ্বত, বদ্ধ নিত্যং বেদম আচাবং 

ভৃগু বলিলের--'ব্র্ধ! সববধপ্রথমে আপন প্রভাবে নুর্ধ্য ও অগ্নিব তুল্য তেজস্বী 

্াহ্মণ্াতীয় মবীচিপ্রভৃতি প্র্লাপতিগণকে স্থ্ি কবিয়াছিলেন|১ 
তাহাঁৰ পৰ প্রভাবশালী ব্রহ্মা তাহাদের স্বগ্লাভেব নিমিত সত, ধর্ম, তপ্তাঃ 

সনাতন বেদ, আচাব ও পোঁচ প্রবন্তিত কবিলেন 1২॥ 

তৎপরে দেব, দানব, গন্ববর্ব, দৈত্য, সর্প, যক্ষ, বাক্ষস, নাগ পিশাচ ও মনুয্য- 

গণকে তরন্থা স্ষ্টি কবিলেন ॥৩ 
(২) "* সর্গায় বিদধে প্রভূঃ_নি। 

২২০ 



১৭৫৪ মহাভারতে শান্তি 

্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়! বৈশ্যাঃ শৃদ্রাশ্চ দ্বিজসভম !1 
যে চান্যে ভূতসঙ্ঘানাং বর্ণা-স্তাংশ্চাপি নির্মে ॥৪॥ 
ব্রাহ্মণানাং সিতো বর্ণ; ক্ষত্রিয়াণান্ত লোহিতঃ। 
বৈশ্যানাং গীতকে৷ বর্ণ শুন্রাণামসিতস্তথা [৫ 

ভরদাঁজ উবাঁচ। 
চাতুর্ববন্ত বর্ণেন বদি বর্ণে! বিভি্ধতে। 
সর্বেষাং খলু বর্ণানাং দৃশ্যাতে ব্্ণসন্ধরঃ ॥৬| 

ভাবতকৌমুদী 
্রা্ষণ! ইতি। ব্রাঙ্ষণাদয়ঃ স্টাঃ । ভূতসঙ্ঘানাম্ উক্তব্রা্ষণাদীণাম্, বর্ণ। দেহবন্ঃ ॥৪ 
্রাহ্মণানামিতি। সিতঃ শুক: সাতিকত্বাৎ সব্বগুণন্ত চ শু্রবর্ণত্াঁৎ "অজামেকাং লোহিত- 

গুরতৃষণাম্” ইতি শ্রুতেঃ। লোহিত রক্ত; বাজসিকত্বাং। গীতকঃ গীত: বজন্রযোমিশ্রিত- 
ত্বাং। অসিতঃ কৃষ্ঃ তামসিকত্বাৎ ॥৫) 

চাতুবিতি। চাতুর্বরস্ত ব্রা্ণাদিবর্ণচত্্টর়ঙ্ত মধ বর্ণেন জাত] ধদি বর্ণ; শুর্লাদিঃ বিভিষ্ভতে 
মবাদিগুণভেদাৎ পৃ 'তবতি, তদ1 সর্বেষাং বর্ণ।নাং ব্দাভীনাং মধ্য এব বর্মসন্ধবঃ ব্যক্কিভেদেন 
শরাদিবণমিশ্রণং খলু কথং দৃগ্ততে জাতিসাম্যেন ব্সাম্যসম্তবাৎ। "নিষেগবাক্যালক্কাব- 
জিজ্ঞাসাননয়ে খণু” ইত্যমবঃ ৪৬ 

ভাবতভাবদীগঃ 
দাঁনাদিম, শোঁচং প্রা়শচিতাদি॥২--এ৷ বর্ণ: সাঁতবিকং রাঁজগং তাঁমসং নিশ্রং চেতি শবচ্ছত্াদি- 
সাম্যাদৃগ্তণৃত্তং বর্ণশবেনোচ্যতে ॥9| দিতঃ শবচ্ছ: সব্বগুণ: প্রকাশাস্ম শমদমাদিন্বভাবঃ। 
লোহিতো বজোগুণঃ প্রবত্যাত্বা শৌধ্যতে্-আদিম্বভাব: | পীতকঃ বজন্তমোব্যামিশ্র: ৃষ্যাদি- 
নিহীনকর্মগরবর্তকঃ। অসিত: কৃষ্ঃং আববপীত্বা। তমোগুণঃ বত; প্রকাশপ্রবৃততিহীনঃ শকটবৎ 
গবপ্রেধ্যঃ0৫। ইদমাক্ষিপতি- চাতু্বন্যন্তেতি। বর্ণেন জাত বর্ণ: সাত্রিকতাদির্ঘদি ভিগ্রতে 

্রান্মীণশ্রেষ্ঠ ! তদনম্তর তিনি ত্রান্ষাণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্রদিগকে উৎপাদন 
করিলেন এবং সেই ব্রান্ষণপ্রভৃতির দেহেব “য সফল বর্ণ দেখ| যাঁয, তাঁহাও বিধান 
করিলেন ॥৪॥ 

আ্মণগণেব শুরুবরণ, কত্রিয়গণের বক্তবর্ণ, বৈশ্যগণেব লীতবর্ণ এবং শূদ্রগণেব 
কৃষ্ণবর্ণ, ব্রন্মাই বিধান করিলেন? 1৫1 

তরদাজ বলিলেন--'তরান্মণার্দি চারিজাতিব মধ্যে দি জাতিঘবীবাই বর্ণের ভে? 
হয়, তাহা হইলে সকল জাঁতিব মধ্যেই কেহ গৌব ও কেহ গীত ইত্যাদি বর্ণমিশ্রণ 
দেখা যায় কেন 1॥৬| 



পর্বণি একাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়। ১৭৫৫ 
কামঃ ক্রোধো ভয়ং লোভঃ শোকশ্তিন্তা ক্ষুধাশ্রমঃ | 

সর্বেষাং নঃ প্রভবতি ক্মাদঘর্ণো বিভজ্যতে ॥৭| 
সবেদমৃত্রপুরীষাণি লেক! পিত্ং দশোণিতযৃ। 
তনুঃ ক্ষরতি সর্কেষাং কম্মাদর্ণো বিভজ্যতে || 
জঙগমানামসংখ্যেয়াঃ স্থাবরাণাঁঞ্চ জাতয়ঃ। 
তেষাং বিবিধবর্ণানাং কুতো বর্ণবিনিশ্চয়ঃ ॥৯] 

ভূগুরুবাচ । 
ন বিশেষোইহস্তি বর্ণানাং সর্বং ভ্রান্মমিদং জগৎ | 
্রম্মণ! পূর্বস্থষ্ং হি কর্মভির্বর্ণতাং গতম্ ॥১৭ 

..... ভাঁবতকৌমুদ্রী 
কাম ইতি। নঃ অস্মাকমূ। বর্ণো জাঁতিঃ। জাতিভেদে কামাগ্বস্থােদসন্তব ইতি 
20৭ 
৭ তন্দেহঃ। পূর্বববাঁব: |৮। 
চিঠি বিভিন্নব্ণানাং বিবিধজাতীনাঁং বর্মবিনিশ্চনঃ সত্বাদিগুণভেদেন শুরাদি- 
শ্ণয়ঃ |৯| 

নেতি। বিশেযো৷ ভেদঃ। ব্রশ্গপ ইদং ক্রাঁ্গমূ। কর্মভির্যাজনাদিভি', ব্ণতাং বরা্মণত্া 
৯ 

টা ভাঁবতভাবদীপঃ 
তক্নেতি শেষঃ। তত্র হেতু: সার্বর্ামিতি ॥৬] নোহম্মাকং ব্রাঙ্মণানামপি কামক্রোধাদি- 
ব্জন্তম:কার্ধাং নিগ্রহায় গ্রভবতি সমর্থং ভবতি। 'অভঃ সব্বাদিব্যভিচাবান্ন তত্প্রযুক্তা! জাত্যাদি- 
ববহথেত্যর্থঃ॥৭--প। জঙ্গমাঁনাং পর্থীদীনামূ। তন্মাৎ সর্কেষাং সমানংর্ত্াৎ পত্বৃক্ষাদিঘিব, 
মন্ুয্যেঘপি ন জাতিভেদনিশ্চয় ইত্যর্থ:॥৯॥ ব্রাহ্ম রাহ্মণজাতিসং * তত্র হেতুঃ ব্রহ্ষণেতি। 

আমাদেব সকলেবই কাম, ক্রোধ, ভয, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা ও শ্রম হইয়া 
থাকে; সুতবাং জাতিভেদ হইবে কি প্রকাবে ?॥৭॥ 

সকলেব দেহ হইতেই ঘর্ষণ, মূত্র, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত ও বক্ত নির্গত হয়। অতএব 
কি প্রকাবে জাঁতিভেদ হইতে পাবে ?॥৮1 
স্থাবব ও জঙ্গমেব মধ্যে অসংখ্য জাতি বহিয়াছে* সুতবাং বিবিধ জাতীয় 

সেই স্থাবর-জঙ্গমগণেব বর্ণ নিশ্চয হয কি বিষ ? 1৯ 

ভৃগু বলিলেন-_-“বাস্তবিকপক্ষে জাতিভেদ নাই। কেন না, এই সমগ্র জগৎ- 

টাই এক ব্রহ্মা হইতেই জন্মিযাঁছিল। যে হেতু প্রথমে এক ত্রন্মাই সথট্ি কবিয়া- 

ছিলেন; তাহাব পৰ মান্থুয বিভিন্ন কর্মবশতঃ বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছে 
(অর্থাৎ প্রথমে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিল) ॥১০॥ 



৭ ৫৬ মহাভারতে শাস্তি-- 

কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়দাহসাঃ। 

ত্যক্তন্বধর্থা রক্তাঙ্গান্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥১১॥ 

গোঁভ্যে। বৃভিং সমাস্থায় গীতা কৃথ্যুপভীবিনঃ 

্বধর্্ানানুতিষঠন্তি তে ছ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ ॥১২॥ 

হিংসানৃতপ্রিয়! লুবধাঁঃ সর্ববকর্মোপজীবিনঃ। 
কৃষ্ণঃ শৌঁচপরিভ্রষ্টান্ডে ছিজাঃ শৃদ্রতাং গতাঃ |১৩| 

ইত্যেতৈঃ কর্মভির্বযস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঁঃ। 

ধর্থো বক্জক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে ॥১৪| 

ইত্যেতে চতুরে। বর্ণা বেষাং ত্রাঙ্গী সরস্বতী | 

বিহিতা ত্রহ্ষণা পূর্বং লোভাত্বজ্ঞাঁনতাং গতাঃ |১৫। 

ভারতকৌমুদী 
কামেতি। তীক্া রক্ষম্বতাবাঃ ৷ ত্াকাঃ স্বধর্থা ত্রাহ্মণদ্ম] বৈস্তে | দিদা! ত্রাঙ্গণাঃ 1১১ 

গোভা ইতি। বৃতিং ভীবিকাঁম্। হ্বধর্দান্ ত্রাহ্মণধর্মান্ ॥১১| 

গুহিহিলতি | অনৃতং মিথ্যা | সর্ধোঃ কর্মুভিঃ সেবাঁদিভিনপি উপহ্গীবস্থীতি তে 1১৩ 
ইতীতি। এতৈঃ সাহসবর্ধযুদ্ধাদিভিঃ ব্যন্তা। ভিন্নগাতিতগ্! পৃশক্কৃতাঃ ৷ তেথাং সর্বোাং 

বর্ণানাম্ ॥১৪। 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
বর্মতা ক্ষতিয়াদিভাবদ্॥১। বক্তাঙ্গা বন্দোগুণনয়াঃ ॥১১। গীতা ররন্তমোষগাঃ ॥১১॥ হৃষ্যাঃ 

কেবলতমোময্াঃ1১৩| ব্যস্তাঃ পৃথক্কৃতাঁঃ, ছবি ত্রাঙ্ষণাঃ। তেথাং চতুর্দামপি বর্ণানাম্ ॥১৪। 
পপ পপ আপ 

বাহার! বিষয়ভোগপ্রিয়, রূক্ষত্বভাব, ক্রোধশীল, সাহসপ্রিয়, স্বধন্মত্যাগী ও 
রক্তবর্ণ দেহ, সেই সকল ব্রাক্গণই ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন 1১১৫ 

ধাহারা গরু ও কৃষিদ্বাব1 জীবিকানিবর্বাহ কবিতেন, ব্রাঙ্গণধর্মেব অনুষ্ঠান 
করিতেন না এবং গীতবর্ণ ছিলেন, সেই সকল ব্রাক্ষণই বৈশ্যবর্ণে পরিণত হইয়া- 
ছিলেন ৪১২৫ 

আর বাহার হিংসা ও মিথ্যাপ্রিয়, লোভী, পরসেবাপ্রভৃতি সর্ববকার্ধাকাৰী। 
শৌচবিহীন এবং কৃষ্কবর্ণ ছিলেন, সেই ত্রাচ্মণেবাই শৃদ্র হইয়াছিলেন ॥১৩| 

এইভাবে ব্রাহ্মণেরাইি এই সকল কর্মদবার! বাস্তবিক ব্রাহ্মণ হইতে পৃথক্ পৃথক্ 
হইয়া অন্থযন্ত বর্ণ হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই নিত্য যঙ্ঞাহুষ্ঠান ধর্ম 
নিষিদ্ধ হয় লাই ॥১৪॥ 



পর্বণি একাশীত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। ১৭৫৭ 

ব্রাহ্মণা ব্রন্মতন্্রস্থান্তপত্তেষাং ন নশ্যাতি। 

ব্রহ্ম ধারয়তাং নিত্যং ব্রতানি নিয়মাংস্তথা ॥১৬| 

ব্রহ্ম চৈব পরং স্ষ্টং যে ন জানস্তি তেহদিজাঃ। 
তেষাং বহুবিধাস্তন্ান্তত্র তত্র হি জাতয়ঃ ॥১৭॥ 

পিশাচ! রাক্ষসাঁঃ প্রেত৷ বিবিধা৷ শ্রেচ্ছজাতয়ঃ। 

গ্রনফজ্ঞানবিজ্ঞানাঃ শ্বচ্ছন্দাচারচেষ্তিতাঃ ॥১৮| 

ভাঁবতকৌমুদী 
ইতীতি। চতুবঃ চত্বাবঃ, ব্রাঙ্গী বেদমন্ী সংস্কৃতবপা৷ সবন্বতীভীষা। লোভাৎ পবসেবাদিন 

ধনলাতলোতীঁৎ, শৃদ্রতবপ্রাধ্া অন্ঞানতাং বেদানিধিকবিত্বমূ, গতা শৃত্রাঃ ॥১৫। 
রান্মণ! ইতি। চতুর বর্ণেষু প্রককতা৷ ব্রাঙ্মণী:, ব্রত! বর্গ প্রধানশান্তনিষ্ঠা বেদোকত- 

করধানষ্ঠায়িন এব তিঠন্তি। অতএব নিত্য ব্রহ্ধ! বেদম্, ব্রতানি বৃষচান্রাধণাদীনি, তা নিষমান্ 
শোঁচাচাবাদীন্ ধাঁবয়তাং তেষাং প্রকৃততরাপ্বানাং তগো! ন নগ্ততি তে পূর্বববৎ ব্রাহ্মণ এব 
তিষঠসতীতার্থ; ॥১৩| 

ন্ষেতি। ব্রঙ্গা বেদস্তহৃক্তং কাধ্যমিত্যর্থ: | সৃষ্ট ব্রদ্মণা, যে শুদ্রাদযঃ ৷ অদ্বিজ| অব্া্থণাঃ১৭॥ 

তা জাত: কা ইত্যাহ পিশাচ ইতি। সবচ্ছন্দেন স্বম্বচ্ছয়া আচাঁব চেষ্টিতানি যেষাং তে ১৮ 
ভাবতভাবদীপঃ 

চতুবশতত্াঁবঃবরান্মী বেদম চতুর্ণামপি বর্ণানাং বর্ষা পূর্বং বিহিত1। লোভদোধেণ ত্বজ্ানতাং 
তমোভাবং গতাঃ শূত্রা অনধিকাঁবিণো! বেদে জাতা। ইতার্থ: ॥১। ব্রত বেদো্তানষঠানসূ 
তস্থাস্তংপবাঃ। অতত্তেষাং ব্রহ্ধ আত্মানং ধাবরতাঁং পুকষার্থত্বেন নিশ্চি্বতাং জিজ্ঞানুনাং 

তগআদিক' ন নশ্ততি 1১৬| ব্রদ্ধ চৈবেতি। সষ্ং সর্বকার্ধাং পবং ত্রদ্জাভেদেন যে অদ্বিজা 

হীনঘিশরান্তে ন জানন্তীতি বোঁজনা। তত্র তত্র বৌনিযু জাতযো জন্মাঁনি ॥১৭॥ তানেবাহ_ 

০০০ শি ৬০৯ তাপস সদ তর চে 

এইভাবে ইহারা চাবি বর্ণে বিভক্ত হইযাঁছিলেন ; পূর্বের ব্রহ্মা! ধাহাদেব 

সকলেবই সংস্কৃতভাব| বিধান কবিয়াছিলেন , কিন্তু শূত্রেবা লৌভবশতঃ বেদে 
অনধিকাবী হইযাছিল ॥১৫॥ 

আব প্রত ব্রাঙ্মাশেবা বেদেরক্ত কার্ধ্যানুষ্ঠানে নিবত ছিলেন বলিয়া ভাহাবা 
স্বদাই বেদ, ব্রত ও নিষম পালন কবিতেন; স্মৃতবাং তাহাদের তপস্তা নষ্ট হয 

নাই (তাহীবা প্রকৃত ত্রান্মণই বহিযা! গিয়াছেন)॥১৬| 
আব যাহা ্ন্াস্ষ্ট বেদোক্ত কার্ধ্য জানে না, তাহাবা অন্রান্ষণ হইয়া গিয়াছে। 

নানাস্থাণে ভাহাঁদেব নানাবিধ জাতি বহিয়াছে ॥১৭॥ 

পি পিপি 



১৭৫৮ মহাভারতে 

প্রজা ব্রাহ্মণসংস্কারাঃ স্বকর্থকৃতনিশ্চয়াঃ। 

ধষিভিঃ ম্বেন তপসা স্জ্যন্তে চাঁপরে পরৈঃ ॥১৯॥ 

আদিদেবসমুদভূতা ব্রহ্মমূলাক্ষয়াব্যয়! 

সা সৃত্তির্ানদী নাম ধর্মতন্ত্রপরায়ণ ॥২০1 

ইতি প্রীমহাভীরতে শতগাঁহজ্যাং সংহিতীয়াং বৈয়াসিক্যাং শীস্তিপর্ববণি 

মোল্গধর্শে ভৃগুভরদাজসংবাদে একাশিত্যধিকশততমোহধ্যায় |০। % 

ভারতকৌমুদদী 
নন তি অরন্সষটা অপি জাবান্যাদরো ্াগণী দৃ্ন্তে বখমিতাহ প্রভা। ইতি। ব্রা্মণানামিব 

সংস্কাবা উপনযনাদযে যাসাঁং তা শ্বকর্ধযু যাঁনাদিযু তে নিশ্চযঃ কর্তবাতানির্ণযো যাভিস্তাঃ। 

খাষিভিঃ গৌতমাদিভিঃ 1১৯ 

মবীচ্যাদীনবিকৃত্যাহ আদীতি। আদিদেবৎ পিতামচাৎ সমুদ্ভূতা তৎসন্বললমাত্রেণ জাত) 
অতএব ব্রশ্থমূলা অক্ষষা হাসশূন্য। অবায়! নাশশুন্তা! চ ॥২০॥ 

ইতি মহাঁমহোঁপাধ্যায়-ভাবতাচার্-শ্রীহবিদীসসিদধান্তবা নীশভট্টাচার্ধ্যবিবচিতায়াং মহাঁভাবত" 

টাকায়াং ভাবতকৌমুদীনমাখ্যাাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্ধে একাশিত্যধিকশততমৌহ্ধ্যায়ঃ ॥গা 

ভাবতভাবদীপঃ 

পিশাঁচা ইতি ॥১৮ ব্রান্মণে! ক্রক্মণি বেদে বিহিতো| ব্রা্দণঃ সংস্কারে! যাসাঁং ত| বেদোজ- 
সংস্কাববত্যঃ। অপবেহ্ব্বাীনা খযবঃ পবৈঃ প্রাচীনৈ: স্জান্তে 0১৯ এবং প্রান্তাং মীমাংঘক- 

সন্মতাঁমনবন্থাং নিবাববতি__আদীতি। অক্গয়! নাশহীনা, অব্য! অপচয়হীনা ; যতো মানসী 
বজ্জ বগবন্মনোমাত্রজন্া। নহি বজ্জ্বগো নগত্যপচীষতে বা অনুৎপন্নত্বাং। ধর্ণভন্তং বোগাহষ্ঠানং 
তদেব পবময়নং বিলয়স্থানং যন্তাঃ স! তথা ॥২০। 

ইতি শাস্তিপর্ববণি মোক্গধর্ম্ে নৈলকঠীয়ে ভাবতভাবদীপে একামিতাধিকশ্ততযোহ্ধ্ায়: ॥১৮১ 
সিট সিসি পি ৬ ভাসি তা পি ৯ শর ৯ ০ ০৬ ক নি 

তাহাঁবাই পিশাচ, বাক্ষদ, প্রেত ও নানাবিধ ম্ছজাতি হইয়াছে, তাহাদের 
জ্ঞান ও বিজ্ঞীন লোপ পাইয়াছে এবং তাহারা স্বেচ্ছাচাবী ও স্বেচ্ছায় কার্য্যকাবী 
হইয়া পড়িয়াছে 1১৮ 

এবং অন্যান্য খাষিবা আপন আপন তপোঁবলে অপব কতকগুলি সন্তান উৎপাদিন 
কবিয়াছিলেন, তাহাদেব ব্রাক্মণেব ন্যায় সংস্কাব চলিয়| আ্লিতেছে, আর তাহারা! 
ব্রাহ্মণেব কর্্মকেই আপন আপন কর্তব্য কর্ম বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিল ॥১৯| 

্রহ্ধা হইতে উৎপন্ন অক্ষয় ও অনশবর ত্রাঙ্মণ্যুক্ত মবীচিপ্রভূতির স্থৃপ্টিকে ব্রদ্মার 
মনিসী স্থি বলে! াহাবা সর্বদাই বেদোক্তানুষ্ঠানে নিরত রহিয়াছেন: ২০ 

* “**'অট্টাশিত্যধিকশততমোহধ্যায়” বঙ্গ বর্ধ নি। 



দ্যশীত্যধিকশততমোধ্ধ্যায়ঃ। 

ভরদ্াজ উবাঁচ। 
ব্রাহ্মণ: কেন ভবতি ক্ষত্রিষে! বা দ্বিজৌতম !। 
বৈশ্ঠঃ শূদ্রন্চ বিপ্র্ধে! তদ্ক্রহি ব্বতীং বব! |১| 

ভূগুরুবাঁচ। 

জাঁতকর্মাদিভির্যস্ত সংস্কাবৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ। 
বেদাধ্যযনসম্পন্নঃ ষটস্ত কর্মন্ববস্থিতঃ ॥২| 
শোচাচারস্থিতঃ সম্যগবিবসাশি গুরুপ্রিযঃ | 
নিল সত্যপবঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥এ| (যুগ্মকম্) 

ভাবতকৌযুদী 
বিস্তবেণ শ্রোতুমিচ্ছন্ ভবদাঁজ উবাচ ব্াঙ্গণ ইতি। কেন বর্দাণী 1১ 
জাতেতি। জাতকর্্মাদিভির্শিবিধৈর্মবাদাক্ৈঃ । ষটুহথ যজন্যাজনাধায়নাধ্যাপনদানপ্রতিগ্রহ- 

রূপেযু। বিধং গুর্াদিভুত্তশেষমগ্জতীতি বিঘদাপী। "অমৃতং বিঘসো। যজ্ঞরশেষভোজনশেষায়াঃ” 
ইত্যমবঃ ॥২--৩। 

সপ আসি এ ৯ ৯৩ সি সি পি সি সপ এ সপ অত পা আপি 

ভারতভাবদীপঃ 

"ইত্যেতৈ: কর্মতির্কাস্তা দ্বি বর্ণান্তবং গতা" ইত্যুক্তম্, তপ্রশ্নপূর্বকং বিবণৌতি- ত্রান্ষণ 
ইত্যাদ্িন।॥১। জাতকর্মাদিভিবষ্টচাবিংশতা! ১ গ্যপ্তৈতেহটচত্বাবিংশৎসংস্কাবং স ত্রাণ: 

সাযুদ্যতাং সরূপতা* গচ্ছতী”তি শ্বৃতেঃ | ষট্ কর্মণি--সন্ধ্যা শ্ানং জপো! হোমে! দেবতানাঞচ 

ুদম। আতিথাং বৈশ্বদেবধ ষট, কর্ধাণি দিনে দিনে |” ইতি ॥২| বিঘসং নিত 
চি স্পন্পাসপা সস সিসি ৯ পি 

ভরঘাজ বলিলেন-- বাগষাশ্রেট! বাগ্রধান! বি । রি 
ব্রাহ্মণ, কোন্ কর্ম! ক্ষত্রিষ, কোন্, কর্মদ্বাব! বৈশ্য এবং কোন্ কর্মঘাবাইব। শুন্র 
হয়, তাহ! আপনি বলুন” ॥১॥ 

ভূ বলিলেন--“ধিনি জাঁতকম্ম্ণদি দশবিধ সংস্কাবদ্বাব! সংস্কৃত, পবিত্র, 
বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, যাঁজনার্দি ষট.কর্া নিবত, শৌচ ও সদাচাবস্থিত, যজ্ঞপ্রভৃতিব 

শেষতৌজী, গুণপ্রিয, সর্ধদ| ব্রতনিষ্ঠ ও সত্যপবাষণ, তাহাকেই ত্রান্ষণ বলা 
হয় ॥২--৩|। 

33 



১৭৬৩ মহাভারতে শানতি- 

সত্যং দানমথান্রোহ আনৃশংস্তং ত্রপা ঘণা। 
তপশ্চ দৃশ্ঠতে ঘত্র স ব্রাহ্মণ ইতি ন্মৃতঃ ॥৪1 
ক্ষত্রজং ষেবতে কর্ধ বেদাধ্যয়নসঙ্গতঃ | 

দাঁনাদানারতি্যস্ত স বৈ ক্ষত্তিয় উচ্যতে || 
বিশত্যাণু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরতিঃ শুচিঃ। 
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি দংজ্ভিতঃ ॥৬| 
সর্বভক্ষরতির্নিত্যং সর্বকর্মকরোহশুচিঃ। 

ত্ক্তবেদত্নাচারঃ স বৈ শুদ্ধ ইতি স্মৃতঃ 1৭ 
 ভাবতকৌমুদী 

সত্যমিতি। অদ্রোইঃ পবানপকাবঃ, 'আনৃশংস্তং কোমলতা, ত্রপা লজ্জা, দ্বণা! দা 1৪1 

ক্ষত্রজমিতি | শত্র্বং কর্ম যুদ্ধবক্ষাদিকম্। দান বা্মণাদিভো। বিতবণে মাদানে প্রছা 

দিভ্যঃ কবাদিরূপেণ ধনগ্রহণে চ বতিবন্বাগো যন্ত সঃ 1৫8 

বিশতীতি। পশুভ্ো গবাদিভ্যঃ সম্পল্লাভেন বিশতি নির্দিশতি ভোগং কুকতে ॥ কৃষ্ঠাদা। 
শস্তগ্রহণে বতিবন্বাগা যন্ত সঃ ৬ 

সর্কেতি। সর্বেধা* ্রান্দণাগ্ল্লানাং ভঙ্গে ভ্ণে বতিবন্নবাগো যন্ত সঃ 1৭ 
ভাবতভাবদীপঃ 

তদনেবাধাতীতি বিঘসাশী ॥এ| অথাদ্রোচ ইত্যত্র তগোহক্রোধ ইন্াপি পাঠ। আনৃশ", 
নৈঠ্ধ্টাতাব:। ত্রপা লজ্জা। দ্বণা কাকণাম্॥9॥ ত্র" হিংসা তদর্ঘ: ভাতং ত্র যুদ্ধায়কং 
কর্ম দান” বিপ্রেভাঃ, আদান, গ্রঙগা্যঃ 0৫1 বণিদ্যা পশুবক্ষা চেত্যতর বিশত্যাণড পণুভ্যশ্চেতি 
_গাঠে গশুভ্য ইতি লাবলোঁপে পধদী। পশূন্ বাণিজ্যাছ্যপঘোগিনো লব্ধ বিশতি প্রতিষ্ঠাং 

যাহাতে সতা, দান, পবেব অনপকার, কোমলতা, লজ্জা, দয়া ও তপস্যা দেখা 
যায়, তিনি ব্রাহ্মণ | 

যিনি যুদ্ধ ও প্রজাপালনগ্রভূতি কর্ম করেন, বেদাধায়নে নিবত থাকেন এবং 
রকম প্রভৃতিকে দান ও প্রজাপ্রভ্ৃতি হইতে কবগ্রভৃতি গ্রহণ কবেন, তাহাকে 
ক্ষত্রিয় বল! হয় ॥৫1 

যিনি পণুপালনদ্বাবা সম্পদ লাভ করিয়। ভোগ কবেন, শস্ত গ্রহণ কবেন, পবিত্র 
থাকেন ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন হন, তিনি বৈশ্ব 1৬ 

যে, ্রা্পপ্রভূতি সকল জাতিব অন্ন ভক্ষণ কবে, ত্রান্বণগ্রভৃতি সকল 
জাতিবই কার্য কৰিয়া থাকে, পবিভ্রভাবে থাকে না, বেদাধায়ন করে না, সদাচারীও 
হয় না, ভাহাকেই শৃঁ্খ বলা হয়।% নিশা লি 8 (৬) বণিগ্যা পশুবন্ণ| চ'* বদ, কৃষিগোবন্দবাণিজ্যং যো বিশতনিশং গুটিঃ-_নি। 



পন্বণি দ্যশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ১৭৬১ 

শৃ্দে চৈতগ্ভবেল্লক্যং দ্বিজে তচ্চ ন ৰিদ্াতে। 
ন বৈ শৃদ্রো ভবেচ্ছুদ্রো ত্রাঙ্মাণো ত্রাঙ্ষণো ন চ |৮| 
সর্বোপায়ৈস্ত লোভন্ত ক্ৌধস্য চ বিনিগ্রহঃ। 
এত পবিভ্রং জ্ঞানানাং তথা চৈবাত্মসংঘমঃ | 
বার্ধো, সর্বাস্্না তৌ৷ হি শ্রেযোঘাতার্ঘমুহিতে৷ |৯| 
নিত্যং ক্রোণাচ্ছিযং বক্ষেতপো বন্দেচ্চ মৎসবাঁৎ। 
বি্াং মানপমানাভ্যামাতমানস্ত প্রমাদতঃ |১০। 
নস্য সর্থ্ে সমাবস্ত। নিবাশীর্নাদ্ধন! ছিদ্র !। 
ত্যাগে মস্ত ছুতং সর্বং স ত্যাগী স চ বুদ্ধিমান ॥১১| 

958 
শু ইতি] আহহ মগ হাছিকং শর এব পকষাং দহং ভবেহ। কিনব, দবিজে ব্রাহ্মণাদি- 

হরে তং সগভক্ষহাদিবহ ন বিছচ্ছে। শু শৃত্রবখচাভো অনঃ শৌঁচাচীবাদৌ সতি শা ন চ ভগ 

শুবেং* তাও তি শখতো হলি শে চাগবাদাবসতি ন চ ব্রা্মণে ভবেং || 

সর্বোতি | বিনিপ্রণো। পমনম্। পবিত্র কাবণমিতি শেষঃ। তো লোতক্রোধৌ। 

মটপাদেহং ছোবঃ1১। 

নিতামিনি। রি না | মংসবাং "অনশ্ুভদেযাং। মানাপমানয়োবাকর্ষণে বিদ্যা 

নশ্রগীতি ভাব | এরমালহ অন্বধানভাহাঃ 1১০॥ 

মহেতি। নিন বিতে জা ফশাখাবাবণং যেযু তে। তম স্থন্তম্ সর্ববং ধনম্ |১১॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 
লভভে ইভাথঃ ৮১-%॥ শৃড়ে েতি। আহৎসভাদিসপ্বকং ছিজে টৈবর্ণিকে ধর্ম এৰ বর্ণ বিভাগে 
কারণ: ন ভাতিরিঅর্থ: 1৮৭ হমের আণাহেডং ধর্ঘমাহ_সর্কোপারৈবিত্যাদিনা না। তে) 

এই লক্গণঞ্চলি শৃ্ুই দেখ।যংয কিছু ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয ও বৈশ্ঠেব দেখা যায় না। 

তবে, যিনি শৃড্রবংশে জন্মিযাও সদাচাবপ্রন্থৃতি পালন কবেন, তিনি শুড্র নহেন ॥ 

'আবার যিনি ত্রঙ্গণবংশে জন্সিযাও সদাচীব প্রভৃতি পালন না কবেন, তিনিও 

ত্রাঙ্গণ নহেন |৮| 

সমস্ত উপাষে ক্রোধ ও লোভের দন করিবে । তাহ। এবং আত্মসংযম জ্ঞানের 

পবিত্র কারণ; অতএব মঙ্গল নাশেব জন্য উদ্ভত ক্রোধ ও লোভকে সর্ববপ্রযততে 

বাবণ করিবে ॥৯॥ 

ক্রোধ হইতে. সম্পদকে, বিদ্বেষ হইতে তপন্তাকে, সন্মান ও অপমান হইতে 

বিদ্যাকে এবং অনবধানত। হঈতে আত্মকে বক্ষ কবিবে 1১০] 

২২৯ 



১4৬২ মহাভারতে শাস্তি 

অহিংস্রঃ সর্বভূতানাং মৈত্রায়ণগতশ্চরে। 
পরিগ্রহান্ পরিত্যজ্য ভবেদ্বুদ্ধ্যা জিতেক্ডিয়ঃ 

অশোক স্থানমাতিষ্ঠেদিহ চামুত্র চাভয়মূ ॥১২। 
তপোনিত্যেন দান্তেন মুনিনা সংবতাত্বন | 

অজিতং জেতৃকামেন ভাব্যং সঙ্গেষঘমঙ্গিনা ॥১৩॥ 

ইন্ডরিয়ৈগুছতে যদ্বত্ততঘ্যক্তমিতি স্থিতিঃ । 
অব্যক্তমিতি বিজ্ঞেযং লিঙ্গ গ্রাহমতীন্দিয়ম্ ॥১৪| 

ভাবতকৌমুদী 
অহিংন্্ইতি। অহিংঘঃ অহিংসাম্বভাবঃ, মৈত্রং মিত্রভাঁৰ এব অযননমাশ্রয়স্ত্গতঃ ॥ অমুস্র 

গবলোকে । বট পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১২। 
তপ ইতি। দান্তেন ইন্্রিয়দমনশীলিনা। অন্জিতং বিপুম্। সগগেষু আসজিহেতুষু পুত্র 

কলত্রাদিষু |১৩| 

ইন্জি্বিতি। গৃহতে ভাষতে, যদ্যৎ ঘটপটাদিকং বন্ত। নি্গেন ব্যাঁ গ্রাহং ভ্েযং 

পর্মতো বহিমান্ ধূমাং ইত্যাদিবং ব্যাপ্তিবিশিষচ্ত্দরশনেনাহুমানগম্যমিত্যর্য: | তক প্রকুত্যার্দিক- 
মবাক্রম্ ॥১৪| 

ভাবতভাবদীপঃ 
ক্রোধলোতৌ সাং শ্রোকঃ1৯-_-১৭। আলী: ই্টকাম্যা তদেব বন্ধনঃ তদজ্দিতা নিরাণিরবনধনা: 
সমাবস্তাঃ সম্যগাবত্যন্ত ইতি যক্ঞাদয়: কাম্যকম্মতাগীত্যর্থ; | হুতমগ্। ত্রাহ্মণে বা দতময়িহোত্র- 
নিতাশরা্াদি। ত্যাগে ফণত্যাগনিমিত্মূ। “র্বরন্মকলত্যাগ প্রাহস্ত্যাগং বিচক্ষণ” ইতি 
॥১১। অহিংরঃ অহিংসাপীলঃ, মৈত্র মিত্রভাবস্তদেবাযনং পৰং প্রাপ্যং স্থানং তত্র গতঃ। অশোঁকং 
ানমাত্মানমাতিষ্ঠেং .আভিমুখ্ন তিষ্ঠেৎ আত্মধ্যানপবো! তবেদিত্যর্থ.। সার্ক: শ্লোক: 0১২] সন্েঘু 

্রাম্মণ! খাহার সমস্ত কাঁ্যই কামনাবিহীন হয় এবং খীহাব সমস্ত ধনই 
দাঁলেব জস্ ন্যস্ত থাকে, তিনিই ত্যাগী এবং তিনিই বুদ্ধিমান্ ১১ 

মান্য কোন প্রাণীবই হিংসা কবিবে না, সকলেব সঙ্গেই মিত্রতাচবণ কবিবে 
বিবেক অন্ু়াবে পৰিগ্রহ পরিত্যাগ কবিয়া জিভেন্্িয় হইবে এবং শোকসন্তাবন! 
শুস্ স্থান আশ্রয় কবিবে ; তাহা হইলে তাহাঁব ইহলোকে বা পবলোকে কোন ভয় 
হয় ন| ॥১২॥ 

মানুষ সর্বদাই তপোনিষ্ঠ, জিভেন্দিয়, মুনি, সংযতচিত্ু, অবিজিত শত্রুকে জয় 
কবিবাৰ অভিলাধী এবং আসক্তির কারণ পুত্রকলত্রাদিতে আসক্তিশুন্ হইবে ॥১৩| 

ইন্জরিয়ঘারা যে যে বস্তব গ্রহণ করা যায়, তাহার নাম ব্যক্ত ; আর ইন্দ্রিয়ছারা 
ঘাহ। জানা যায় না, অনুমানে জানা যায়, সেই বস্তই অব্যক্ত ॥১৪। 



পর্বণি দ্যশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৭৬৩ 

অবিশ্রস্তেন গন্তব্যং বিশ্রান্তে ধাবরেনানঃ | 

মন প্রাণে নিগৃহ্ীয়াৎ প্রাণং ব্রহ্মণি ধারযেৎ ॥১৫॥ 
নির্ব্রেদাদেব নির্বাণ, ন চ কিঞ্িদিচিন্তয়েৎ। 

নুখং বৈ ত্রাঙ্গণো ব্রহ্ম নিবের্বদেনাধিগচ্ছতি ॥১৬॥ 

শৌচেন সততং যুক্তঃ সদাচাবসমন্থিতঃ | 
সানুক্রোশশ্চ ভূতেষু তব্দ্বিজাতিযু লক্ষণম্ ॥-৭|| 

ইতি স্রীমহাভাবতে শতপাহত্াং সংহিতাযাং বৈযাঁসিক্যাং শান্তিপর্ববণি 

মোক্ষধর্থে ভূগুভবদাজসংবাদে দ্বযশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ 1০1 

ভাবতকৌমুদী 
অবিশ্রন্ত ইতি । অবিশ্রান্ত গুববেদবাকাঁদাববিশ্বাসনার্গে ন গন্তব্যম্, চিবমে জন্মমবণাঁদি- 

সন্তং। অতএব নিশ্র্ডে গুকবেদাদিবাঁক্যবিশ্বীস মনো! ধাবায়ং। পবঞ্চ অশ্মনঃ প্রাণে 

গঁগোপাধিকে দীবাঁয়নি নিগৃহীয়াৎ নিবদীঘ্মাৎ ১ তথ প্রাণ ত্রহ্গণি বাঁপকে পবমাত্মনি 

ধাবযষেহ ॥১৫॥ 

নির্ধেদাদিতি। নির্ধোদাং টবরাগাঁণদৰ নির্দাণ* মুক্তিং গচ্ছতি। কিন্ত, কিঞ্চিৎ পুত্রাদিকং 

বন্ধ ন বিচিন্তসেং, ধৈবাগাঠানিমন্তবাং। ব্াঙ্ষণো নির্বধদেন বৈবাগোণ হুখং সখমযং বরন, 

অধিগচ্ছতি নাভতে ॥১৬] 

শে জাপা পপ 

ভাবতভাবদীপঃ 

মমেদমিভি সঙহেতুদু পুরদানাদিমু 1১৬ এবংডৃচচ্তানেষ' যোগনাহ-_ইন্দরিয়ৈবিতি। ইতি 

অব্জমিতি স্দ্ধঃ | ইতি অনেন গ্রকাবেণ ননিজ্তিগৈন গৃহাত তদবাক্তং তচ্চ বিজ্ঞেযং সাক্ষাঁং- 

কর্তবাং নিগ্রাহং লিগ ভদ্র গতি সুগমাশবীবং যৌগ চেতার্থ:। যা! লোকদৃ্টানমান 

গম্যং যতঃ অভিন্রিয় ইন্রিরাগেচবম্ ॥১৪॥ অবিশ্রণ্ত অ'বশ্থাসে নিমিত্তে সতি ন গন্তব্যং ন 

প্রীপাম। অভঃ বিশ্রন্তে এব 'গকবেদবাক্োষু যাঁদর্যনিশ্চয়ে মনো ধাবয়েৎ। আবিশরস্তেণেতি 

সমৃন্ন্পাঁঠে তু বখ! যো ধিতনগ্রি ধাবরীভ্যেন্তাদৌ যোবিস্বরূপমগ্রিতেন ফারব্যং তদ্দিশ্বীষেনৈব 

ন তৃতত্রবস্ৃতত্বং তথান্তি, ইহ তু "সম্ভব এব পরমাণমিত্ার্থ:। এব, সর্বাণীন্রিযাণি গ্রতাহত্য 

স্বপ্ন ইব মূনোমাত্রণোবতিষেত মনোহপি প্রাণে গ্রাণোপাঁধিকে জীবাঝনি শুধধত্পদীরর্থ ধাবরেৎ। 

: গুক ও বেদবাক্যগ্রভূতিতে অবিশ্বী কবিবে না, কিন্ত তাহাতেই দৃঢবিশ্বীস 

কবিবে। মন জীনাক্ম(তে নিবদ্ধ কবিবে এবং সেই জীবাত্মাকে পবব্রহ্ষে সমর্পণ 

কবিবে ॥১৫॥ 
মান্ুষংবৈবাগ্যেব গুণেই নির্বাণ লাভ কবে, সুতনাং পুত্রকলত্রপ্রভৃতি বাহ 

বন্ত চিন্তা! করিঘা তাহাতে আসক্ত হইবে না। ব্রাহ্মণ বৈবাগ্যেব প্রভাবেই সুখমধ 

ব্রহ্ম লাভ কবেন ॥১৬॥ 

"(5 আবিরের পনর বেগ | % ননিবহ/বিকপততনৌধধায়ব বন্ধ নি 



প্র্যশীত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 

ভূগুরুবাচ। 

সত্যং ব্রহ্ম তপঃ সত্যং সত্যং বিশ্বজতে প্রজা | 

সত্যেন ধার্যাতে লোকঃ স্বর্গং সত্যেন গচ্ছতি ॥১| 
শশা শীসিসীপিপ সপ পাস শাাীপািশিশশাশাশাশী্পীশাশিশ শপে পাশা পি 

ভাবতকৌমুদী 
শৌঁচেনেতি। সাক্রোশ: সায়: | তিজাতিযু ্রা্গণেহু1১৭| 
ইতি মহাঁমহোঁপাধ্যায়-ভারতীচারধ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবারীশভট্রাচার্ধাবিরচিতায়াং মহাঁভীরত্- 
ীকায়াং ভারতকোমুদীসমাখায়াং শাস্তিপর্বণি মোক্ষধর্থে দাশীত্যধিকশততমৌহ্ধ্যায়ঃ 1৭ 

সতামিতি। সতাং ব্রদ্ষ, “সতাং জ্রানমানন্দং ত্রদ্ধ” ইতি শ্রুতেঃ । তপশ্চ তং সত্যং প্রাপয়- 
তীতি শেষঃ। অপি চ তৎ সত্যং প্রজা লোকান্ বিস্জতে উৎপাদযতি “থতো৷ ব। ইমানি ভূতানি 
জায়ন্তে” ইতি শ্রতেঃ | সত্যেন লোকো ধারধ্যতে, “তন্মিন্ লোকাশ্রিতাঃ সর্কো” ইতি শ্রতেঃ। 
সত্যেন তদ্তরন্ষোপাঁদনয়া লোক: শ্বর্গং গচ্ছতি ॥১% 

ভারতভাবদীপঃ 
তমপি ব্রহ্মণি তৎপদলক্ষ্যে ধাবয়েৎ।১৫ এতচ্চ ক্গাত্বনাবন্বানং নির্ধাণাধ্যং পদং ধত্র কিকিদ্- 
ধোরধ্যানধ্যাতৃবিভাগং যোশী ন চিন্তয়েৎ। তন্ির্েদাৎ পববৈবাগ্যাদেব প্রাপ্োভীত্যাহ _নির্বেদা- 
দিতি। যদাহর্যোগভাব্যকারা:_বৈবাগ্যং প্রন্তুয় এতন্ডৈব হি নাস্তরীয়কং ফলং কৈবল্যমিতি। 
নুখং শ্রক্ষেতযভেদে সমানাধিকবণাম্॥১৬। সংক্ষেপেণ যোগাধিকাঁবিণং নিরপয়তি-_শ্শোচে- 
নেতি 1১৭॥ 

ইতি শীৃতিপর্বাণি মোক্গধর্থে নৈলকতীয়ে ভাঁবতভাবদীপে দ্যশীতাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥১৮২া 

শুরো ত্রা্মণধন্ম?, বব শূত্রধন্ম ইতি প্রাপক্তম্, তত্র গুরুত্চয়োঃ দ্বরূপে বিবিলক্কি-- 
ভযমিতি। . লতং বত্যবনতপ্রাপকয দ্ধ বেদঃ, তপ: স্ধন্তণঠানমূ, সেন ব্রদ্রতপোরপেণ 1১ 

১০০ 
পাপা রি উপ উই পি 

মান্য সর্বদাই শৌচ ও জদাচারযু্ত থাকিবে এবং সমন্ত প্রামীর উপরেই দয় 
করিবে; তাহাই ্রাহ্মণের লক্গণঃ 1১৭ 

ভৃগু বলিলেন--সত্য বন্স্ববপ; তপস্তা মানুষকে সেই সতোর নিকটে উপস্থিত 
করে; আর সত্যই জগতের সমস্ত লোককে ধাবণ কবে এবং সেই সত্যের 
প্রভাবেই মানুষ স্বর্গে গমন করিতে পারে ॥১ 



পর্বগি ত্রযশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৭৬৫ 

অনৃতং তমসো রূপং তমসা৷ নীয়তে হধঃ। 
তমোগ্রন্ত ন পশ্যন্তি গ্রকাশং তমসার্তাঃ ॥২| 
বর্গ; প্রকাশ ইত্যাহ্নরকং তম এব চ। 
সত্যানৃতং তদুভয়ং প্রাপ্যতে জগতীচরৈঃ ॥৩ 
তত্রাপ্যেবংবিধ! লোকে বৃতিঃ সত্যানৃতে ভবেৎ। 
ধর্াধর্থ প্রকাশশ্চ তমে! দুঃখং সুখং তথা |8॥ 

তত্র যৎ সত্যং সধর্মো যে ধর্ম? স. প্রকাশে যঃ প্রকাঁশস্তৎ 

নুখমিতি ॥৫॥ 
তত্র বদ্দনৃতং সোইধর্মো যোহধন্মস্ততমো! যতমন্তদ্ছঃখমিতি |৬| 

৭ পপ পল পিস পপি ও শী পপি শিস শী ৯ পাপ শশা সি  পসপস্প 

ভারতকৌমুদী 
অনুতমিতি। অনৃতং মিথা। তমোগ্রন্তা, অতএব তমসা৷ আবৃতাঃ 1২1 

র্ন ঈতি। প্রকাশ: প্রকাশন । তমো মিথাভূতগু। জগতীচবৈঃ পৃথিবীবাসিভির্জনৈ: ৩ 
তত্রেতি। সতাঁনুভে তদুভগরূপাবৃত্তিঃ 0৪ 

তব্রেতি | প্রকাশঃ প্রকাশমর়ঃ স্বর্গ; ॥৫1 

তত্রেতি। অধন্মঃ তক্ষনিতে৷ নবকঃ 1 

ভারতভাবদীপঃ 

অনুভং তদ্দিপনীতমবৈদিকং যণেষ্টাবণং প্রকাশং হবগং তম: অবি্যাদিরূপো বিপর্ধ্য়স্তেন তাই 
তমস মূলাজ্ঞানেন ॥২1 স্বর্ণো দেবতম্ প্রকাশঃ সন্প্রাপাং, নবকং তিরধযকৃত্ং তমোগুণেন সত্যা- 

নৃতং মানুষততং ক্লোরিন বিডি ইতি ধন্মধন্মেণ প্রকাশতমসী হুখদুঃখে ইতি 
০ সপে তি শপসপপপসস্পীপপ সপ আপ সপ শপ রশ 

মিথ্যা তমের বণ, তম রর অধংপতিত কবে এবং তমোগ্রস্ত লোক তমে 

আঁবৃত হইযা প্রকাশ দেখিতে পা না।২॥ 
মহধির। বলেন-_প্রকাশই স্বর্গ আব তমই নবক ; মর্ত্যলোকবাসী ব্যক্তিরা সেই 

সত্য ও মিথ্যা! উভযকেই আশ্রয় কবে ॥৩। 

সেই মর্ত্যলোকে সত্য ও মিথ্যা ধর্ম ও অধর্ম, প্রক।শ ও অন্ধকাব এবং সুখ ও 

ছুখ চলিতেছে 181 
তাহাতে যাহা সত্য, তাহাই ধর্ম; যাহা ধর্ম, তাহাই প্রকাশ এবং যাহা 

প্রকাশ, তাহাই স্তুখ ॥৫1 

আর যাহা মিথ্া|, তাহা অধর্ম ; যাহা অধর্ম, তাহাই অন্ধকার এবং ধাহা 
অন্ধকার, তাহাই ছুঃখ ॥৬ 



১৭৬৬ মহাভারতে শান্তি 

অভ্রোচ্যতে ॥৭| 

শরীরৈর্দানসৈহখৈ সুখৈষ্চাপ্যনুখোদয়ৈ। 
লোকসৃস্িং প্রপন্থান্তে৷ ন মুহন্তি বিচন্দণাঃ ॥৮| 
তত্র ছুঃখবিমোক্ষার্থং প্রযুতেত বিচক্ষণঃ। 
সুখং হনিত্যং ভূতানাম্ ইহলোকে পরত্র চ|৯| 
ররাহুগ্রস্তস্থ সোমন্ত বথা জ্যোৎন্া ন ভাসতে | 

তথ! তমোহভিভূতানাং ভূতানাং নশ্ঠতে সুখম্ |১০| 
ভাঁবতকৌমুদ্ী 

অত্রেতি। উচ্যতে সাবার্ঘ ইতি শেষঃ ॥৭া 
শাঁরীবৈবিভি ৷ অনুখানাং দ্ঃখানামের উদষো। যেভ্যঃ ভৈ? 1৮ 
তত্রেতি। অনিত্যহখার্থ, যতো! ন যুক্ত ইত্যাশয়ঃ ॥৭। 
বাহ্বিতি। ওমোইভিভূতানাং তমোহভিভূতসত্তগুণাঁনাঁন্ 0১০। 

ভাঁবতভাবদীপ! 
স্বন্ধঃ ॥৩। শ্লোঁকং ব্যাচষ্টে-_-জাত্রতি ॥৪--৮1 ভৃতানাঁং সংসাবিণাং ঘৎ স্বখং পুত্রপবিধ্াদিজং 
তদ্রণ্ত্যম্ অতঃ সুখার্থং ন যতেত। কিন ছঃখন্টৌপাধিবস্ত বিমো্া্থমের যতেত |] তৎ কিং 
নিভাং হুখং নাস্তোবেত্যাশগ্কা সদপি ন প্রফাশত ইতি সৃষটান্তমা- বাছিতি। নশ্বতে অন্তরিতং 
ভবতি॥১০--১১ প্রবৃত্ত দৃষটাদর্ফিপা| অভিদীঘন্তে বেদে ন হৃতস্থিবর্্াং পবণ্, স এব নিত্যন্থখমের 
আববগুণবিশেবস্তার্কিকীভিমতঃ | ধর্মার্থেণ। গুভূতৌ যন্ত প্রধানভূতন্য সুখস্ত তদর্থ আবস্ত 
আবভাত ইতি বৃযৎপত্তা। ধন্মপদিঃ অনুষ্ঠেয় ইতি শেষঃ | যত শুদ্ধেতুঃ ধন্মহেতৃঃ অন্য সথন্যোৎ 
পত্তিবভিবাক্তিঃ আবস্তত্রিবরগন্ত বাহুগ্রন্তেন্প্রকাশবৎ মতোখপি ভমসা অপ্রকাশমানশ্ত নুগন্তাডি- 
ব্যক্তয়ে সর্বোইপ্যাব্স্ত ইতার্থঃ 0১২ স্থখার্থ আবস্ত ইতাত্র শঙ্গতৈ-বদেতদিতি ৷ সুখানাঃ 
গবমা স্থিভিনিতাং স্বদ্। সখা পবমন্তীতি পাঠান্তবং নোপগৃহীমো! নিত্যসুগন্তাম্পলত্তাৎ ॥১৩। 

এখন সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় বলিতেছি ॥ | 
বিধাত! যে সকল লোক শ্থ্ি কবিযাছেন, ভাহা'দেব প্রত্যেকেবই শ!বীবিক ও 

মানসিক দুখ আছে; তাবপব নুখও জাছে বটে, তবে সে সুখ হইতেও ছখ 

জন্মে; এই সকল দেখিয! বিচক্ষণ লোকেবা মুগ্ধ হন না ॥৮। 
অতএব বিচক্ষণ মান্য সনাতন ছুঃখ বিমুক্তিব জন্যই চেষ্টা করিবেন ; কিন্ত 

ইহলোকে বা পবলোকে প্রাণিগণেব সখ অনিত্য ; (ন্ুতবাং সে সুখের জন্য চেষ্টা 
কবিবেন না)।৯। 

বাহগ্রস্ত চন্দ্রের জ্যোৎন্া যেমন প্রকাশ পায় না, তেমন তমৌগ্রস্ত লোকদিগেব 
সুখও প্রকাশ পায় না ॥১০। 



পব্বাঁণ ভ্রাশীত্যধিকশততমোহ্ধ্যাযঠ। ১৭৬৭ 
তৎ খলু দ্বিবিধং সুখণুচ্যতে শাবীবং মানসঞ্চ ॥১১| 
ইহ খ্মুগ্সিংস্চ লোকে বন্তং প্ররৃভথঃ স্ুখার্থমভিবীয়ন্তে। ন হাতঃ পরং 

ত্রিবর্গফলং বিশিউতরমন্তি স এব কাঁম্যো গণবিশেষে। ধন্মার্থগণীবন্তস্তদ্বেতৃ- 
রস্তৎপন্তিঃ সুখপ্রযোজনার্থ আবন্ত ॥১২| 

ভবদাজ উবাঁচ। 
ঘদেতদ্ভবতাতিহিতং স্রখানাং পবম। স্থিতিবিতি, ন তছুপগৃ়ীম ॥১৩। 
ন হোষাদৃধীণাং মহুতি স্থিতানামপ্রাপ্য এব কাগ্যো গুণবিশেষঃ |১৪| 
ন চৈনমভিলষন্তি চ তপসি ॥১৫॥ 

ভাবতকৌমুদী 
ভদিতি। শাব।" শাহ! দিশিবদ্ধনদ্, বানসং বনুদরশনাদিচ্তেকম্ ?১১। 
ইচেতি। 'অনুছিন্ শবছিন্। বস্বং ছাত়ুম্। অতঃ জখাৎ। স্ জুখরপ:। ধধ্ধার্থযোঃ 

গুদে; সুদোণমর্তশাতয়োবাবগুং | তলেতুঃ হৃথহেতুবেব অন্ত ধর্মাদেকৎপতি:। 'আবস্তো। 
ধর্াদেং 1১১1 

ধিভি। পবন মর্বোকর্ষেণ গনা1) উপগুহীমঃ স্বাবুত ॥১৬। 

কখং ন গারভেত।হ নেভি। হি বঙদাঁং, এন ভুথরূপঃ অন্রামিভিঃ কাম: গুণবিশেষঃ মৃহতি 
তপসি ঘেগে ন। শ্রিভানামেদাযহীণ।ং ন অগ্রাপ্যঃ তদানীং সর্বথা হুলভত্বাৎ 1১৪ 

উত্তর অহা চ সমর্ঘদূতি নেভি। তপসি স্থিত এনং সুখরূপং গুণবিশেষমূ, ন চ নৈব 
অভিলমন্তি চ, অনিতাতখগ্ত|কিছিখকব তাৎ|১৫] 

সেই সখ ছুই প্রকার- শ।রীবিক ও মানসিক 1১১1 
ইহলোকে ও পরনোকে স্খেব জন্তাই বাঁস কবিবার প্রবৃত্তি হয বলিয়া সকলেই 

বলেন। কারণ, এই সুখ অপেক্দা অধিক ত্রিবর্গফল আর নাই] অতএব আত্ম- 

বৃত্তিবিশেধ গুণস্ববপ সেই স্খই সকলেব কাম্য । সুখ প্রধান, আব ধর্ম ও অর্থ 

তরপেক্গা অপ্রধান 1 কেন না, সুখেব নিমিত্তই ধর্ম অর্থেব উৎপত্তি হইয়! থাকে 

এবং সুখের জন্যাই সমস্ত কাধ্য কবা হয' ॥১২| 

ভব্দ্রাজ বলিলেন-_-“মহধি ! আপনি এই যে বলিলেন--নুখ সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহা 
আমর! স্বীকার করি ন| 1১৩1 

গুকতর তপস্তা কিংবা যোগে ধাহাব| রহিযাছেন, সেই খাষিদেব পক্ষে সাঁধারণেব 
কাম্য এইবপ ন্খবপ গুণবিশেষ ছল নহে ॥১৪॥ 

তপোনিষ্ঠ লোকেব এ স্ুখেব অভিলাষও করেন না 1১৫1 



১৭৬৮ মৃহীভারতৈ শান্তি_ 

শঁয়তে ভ্রিলোককৃদ্ব্রহ্ষা । প্রভুরেকাকী তিষ্ঠতি ব্রহ্মচারী ন কাম- 
স্ুখেষ্বাত্বানমবদধাতি |১৩] 

অপি চ ভ্বান্ বিশ্বেশ্বর উমাপতিঃ কামমভিবর্তমানমনঙ্গত্বেন শম- 
মনয়ৎ ॥১৭॥ 

তন্মাদৃক্রমে! ন তু মহাত্মভিরয়ং প্রতিগৃহীতো ন ত্বেষ তাঁবদিশিক্টে। গুণ" 

বিশেষ ইতি ॥১৮| 
নৈতগ্ভগবতঃ প্রত্যেমি তগবতা তৃক্তং সুখান পরমন্তীতি ॥১৯| 

লোকপ্রবাদো হি দ্বিবিধঃ ফলোদয়ঃ সুকৃতাৎ স্ুখমবাপ্যতে হুষ্কৃতাদ্ 

দুখমিতি ॥২০| 
ভূগুরুবাচ। 

অত্রোচ্যতে ॥২১॥ 

নি ভাঁবতকৌমুদী 

উ্ার্থে দৃ্টন্তমাহ্ শর্ত ইতি। ব্রশ্থচাবী ভিষ্টতীতি সহন্ধঃ। 'আঁত্মানং মন: অবদখাতি 
নিবেশয়তি ॥১৬॥ 

অপি চেতি। কামং সশবীবং মন্মপম্, অভিবর্তমানং স্বাভিমুখ্েন বিগ্যমানম, অনঙ্গতেন 
অঙ্শূন্ভভাবন শমঃ দাহেন নাশমনয়ৎ ॥১৭॥ 

ফলিতার্থনাহ তশ্মাদিতি ৷ অয়ং দুখরূপো| গুণবিশেষং, ন প্রতিগৃহীতো| নাঙ্গীকতঃ ; বিশিষ্টঃ 

প্রধানঃ (১৮| 

নেতি। গ্রত্যেমি বিশ্বসিমি। পবং শ্রেষটং বন্ত ॥১৯॥ 
লৌকেতি। ফলোদয়ঃ বর্দুফলোৎপতিসন্ন্ধী ॥২০| 

শুনিতে পাই, প্রভাবশালী ত্রিভ্বনম্থপ্িকর্তা ব্রন্ষ। ব্রহ্মচারী অবস্থায় একাকী 
থাকেন; কিন্ত কামনুখে মনোনিবেশ কবেন না ॥১৩। 

আব ভগবান বিশ্বেশ্বর উমাপতি শিব কামদেব সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাহাকে 
দগ্ধ করিয়া অঙ্গহীন কবিয়াছিলেন ॥১৭1 

অতএব আমরা বলি--মহীত্বারা এই অনিত্য সুখের অঙ্গীকাব করেন নাই এবং 
এই অনিত্য সুখ প্রধান গুণবিশেষও নহে ॥১৮॥ 

আমি আপনার এই কথায় বিশ্বাস কবি না। আপনি বলিয়াছেন যে, সুখ অপেক্া 
উৎকৃষ্ট বন্ত আব নাই 1১৯॥ 

কন্মফিলসম্বন্ধে ছুই প্রকার লোকবাদ আছে যে, মানুষ পুণ্য হইতে স্থুখ এবং 
পাপ হঈতে দুঃখ ভোগ করে? ॥২০। 



পবর্বাণি ত্রাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৭৬৯ 

অনৃতাৎ খলু তমঃ প্রাদুতূতিমূ। ততত্তমৌগ্রস্তা অধন্ম্মেবানুবর্তস্তে ন 
ধম্মনূ ॥২১। 

ক্রোধলোভহিংসানৃতাদিভিরবচ্ছমা ন খন্বন্মিল্লেণকে নামুত্র সুখমাগ- 
বস্তি ॥২২॥ 

বিবিধব্যাধিকুজৌপতাপৈববকীর্ধ্যন্তে ॥২ং॥ 
বধবন্ধমপরিক্েশীদিভিশ্চ ক্ষুৎপিপাসাশ্রমকৃতৈরুপতপ্যন্তে ॥২৪॥ 
বর্ষবাতাত্যুষ্ণাতিশীতকৃতৈশ্চ প্রতিভষৈঃ শারীরৈর্দ, ইখৈরুপতপ্স্তে ॥২৫॥ 

শপ পপি শি সি পা শি পিসি শট 

ভাবতকৌমুদী 
অন্রেতি। উচাতে সিদ্ধান্ত ইতি শেষঃ ॥২০। 

অনৃতাদিতি। তমন্তযোগুণজনিতমোহঃ ॥২১। 

ক্রোধেতি। অবচ্ছন্না। আবৃতচিত্তাঃ। অনুত্র পবলোকে ॥২২| 

বিবিধেতি | ব্যাধি: বোগঃ, কজ। চ সমবাঁদৌ ভর্গঃ। অবকীর্ান্তে নানাবস্থাস্ বিক্গিপ্যন্তে। 
অবচ্ছন্না ইত্যনবৃত্তিঃ। এবং পবত্র|২৩ 

বধেতি। উপতীপৈহঃখৈ: ॥২৪। 
বর্ষেতি। প্রতিভয়ৈঃ ভয়বৈঃ 1১৫॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 
অনিআন্ত সুখন্ত তুচ্ছতরমাহ-_ন হীতি। মহতি যোগৈশ্বধ্যে ॥১৪। নিতান্ত নুখস্তাহ্পশস্তে 
হেতুমুগস্স্তম্নেতদ্লিবাকবোতি--অন্রোচ্যতে ইত্যার্দিন| ॥২০। অনৃতাঁং সব্বীসত্বাভ্যামনির্বচনীর়া- 

পপ্পাশ্পাশি পাপী 

ভৃগু বলিলেন--'এখন সিদ্ধান্ত বলিতেছি ॥২৭| 
মিথ্য। হইতে মোহ উৎপন্ন হয ; তাহাব পৰ মোহগ্রস্ত লোৌকেবা! অধর্মেবই 

অন্নবণ কবে । কিন্তু ধন্মেব নহে ॥২১। 
ক্রোধ, লোভ, হিংসা! ও মিথ্যা ব্যবহাঁবে প্রবৃত্ত থাঁকিষা তাহাঁব৷ ইহলোকে বা 

পবলোকে স্খলাভ কবে না ॥২২॥ 

নানাব্ধি বোগ ও যুদ্ধপবাজয ছুঃখে পতিত হয় ॥২৩॥ 
বধ ও বন্ধনপ্রভৃতিব ক্লেশ এবং ক্ষুধা, পিপাসা ও শ্রমকৃত দুঃখে সন্তপ্ত হইতে 

থাকে ॥২৪। 

বর্ষা, বাঁধুঃ অতি গ্রীন্ম ও অতি শীতগ্রভৃতি ভয়ঙ্কব শীবীবিক ছুঃখে আকুল 
হয ॥২৫॥ 

২২২ 



১৭৭০ মহাভারতে শান্তি. 

বন্ধুধনবিনাশবিপ্রযোগকৃতৈশ্চ মানসৈঃ শোঁকৈরভিভুয়ন্তে জরাসত্ু- 

কৃতৈশ্চান্যৈরিতি ॥২৩। 
ত$ঃ শারীরমানসৈদুচখৈর্ন সংস্পুশ্ঠতে সনুখং বেদ ॥২৭| 

ন চৈতে দৌষাঃ স্বগৈ প্রাহুর্ভবস্তি ; তত্র খলু ভবতি ॥২৮॥ 
নুনুখঃ পবনঃ ্বর্গে গন্ধশ্চ নুরভিস্তথা | 
ক্ষুৎপিপাস! শ্রমে শান্তি ন জরা ন চ পাঁপকম্ ॥২৯| 

নিত্যমেব সুখং স্বর্গে সুখং ছুঃখমিহোতয়ম্। 

নরকে ছুঃখমেবাছঃ সুখং তৎ পরমং পদমূ ॥৩০| 

পৃথিবী সর্বভূতানাঁং জনিত্রী তদ্বিধাঃ স্তরিয়ঃ | 
পুমান্ পরজাপতিন্তর গুক্রং তেজোনয়ং বিছুঃ ॥৩১| 

 ভারতকৌমুদী 
বন্ধিতি। বিপ্রানাগে! বিচ্ছে্ঃ]২৬| 

বইভি। সংস্পৃশ্ততে স'বধ্যতে। বেদ জানাতি 1১৭॥ 
নেতভি। এতে অধম্মণজবর্তনাদরঃ । ভবতি বঙ্গ্যনাঁণাবস্থেতি শেষঃ 0১৮] 

নুনুখ ইতি। সু্দুথঃ অভীবনুখদ্রনক,। পাপকঞ্চ নান্তি অন্তারাঁচবণাঁভাঁবাৎ |২৪| 

নিতাসিতি। ইহ মর্্যলোকে | তত ব্রঙ্গবপং পদং বস্ত পবমং সথম্ 'অক্ষরত্বাৎ 15০ 
্রক্রান্তং স্ষ্টিগ্রকাবমাহ পৃিবীতি ৷ জরনিত্রী জনযরিত্রী ॥৩১ 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

দর্জানাঁৎ। তমঃ অবিষ্তা অনিত্যাুচিদুংখরপেষু দেল দিযু নিত্য তশুচিত্বনুখতবুদ্ধিরূপে| বিপর্ধ্যাস£0২১- 
২৬ ন্ত বিপর্ধ্যাসন্তা ভাবে নিতাং সুখ, প্রকাশত ইতাহ- যন্েতৈবিতি॥২৭॥ এতদেব ব্বগর্পদাভিধেয়- 
মিত্যাহহ_ন চৈত ই্যাদিন1। তক্মাৎ ্বগার্থিনাং প্রবৃদ্ধি: লুখাঁখৈবেতি যুকতমু্ং নুখান্স পবম- 

বন্ধু ও ধনেব বিনাঁশ ও বিচ্ছেদকৃত এবং জবামবণজনিত অন্যান্থ দুঃখে অভিন্ত 
হইতে থাকে ॥২৬| 

যিনি এই সমস্ত শীবীবিক ও মানসিক ছুঃখ সংস্পৃষ্ট ন| হন, তিনিই ব্মুখ অনুভব 
কৰিতে পাবেন ॥২৭॥ 

এই সকল দো স্বর্গে গ্রাছুভূত হয় না; কিন্তু সেখানে হয-_1২৮ 
বর্থলোকে অত্যন্ত স্ুখন্জনক বাধু এবং ভ্রাণের তুত্তিকারী গন্ধ গ্রন্থত হইয়া 

থাকে? কিন্তু সে স্থানে ক্ষুধা, পিপাসা ও শ্রম নাই এবং জবা বা পাঁপও নাই ॥২৯। 
্র্গে সর্বদাই সুখ বহিয়াছে , আব মর্ধ্যলোকে সুখ ও ছুঃখ ছুইই আছে; 

মহর্ধিবা বলেন--নবকে কেবলই দুখ আছে, আব সেই ্রন্মবন্ত পবম নুখন্ববপ 1৩০1 

ও অপ টি জপ জি আজি ছি ডা ৬ ক পি পটল তে 



পর্ববণি ত্র্যশীত্যধিকশততমৌহধ্যায়ঃ। ১৭৭১ 

ইত্যেতাল্লোকনির্ঘাণং ব্রহ্মণা বিহিতং পুবা। 
প্রজাঃ সমনুবর্তন্তে স্বৈঃ স্বৈঃ কর্মাভিবারৃতীঃ ॥৩২| 

ইতি শ্্রীমহাভাবতে শতগাহজ্র্াং সংহ্তাযাঁং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্ববণি 
মোক্ষধর্মে ভূগ্ততরদঘাজলংবাদে উিনিিরিকারিজনান || * 

ভারতকৌমুদী 

ইতীতি। এভন্ত দ্ীপুধযাত্বকস্ত লোকপগ্ত নির্ধমাণম্। সমনূবর্তন্তে উৎপগ্স্তে, কম্মভিঃ 
পুণাপাপরপৈ:, আবৃতাঃ সথদাঃ 0৩১ 

ইতি মশীমহৌপাখা-ভাঁবভীচাধ শ্রীহবিদাসসিদবীন্তবাশীশভট্াচাধ্যবিবচিতীয়াং মহাভীবত- 
টাকায়াং ভানতকে মুদীগনাধযারাং শাস্তিপর্বাণি মোগধর্থে ত্যসীত্যবিকপততমোধধ্যায়: 0 

ভাবতভাবদীপঃ 

গ্বীতি।১৮--৩৭] এ্রহিকং লুখণ তুচ্ছীরৃভ্য যী স্বরগার্থং সর্বে বুদ্ধিমন্ত: প্রবর্তস্তে এবং শবরমপি 
কষমিষুতেন ভুচ্ছারতা নুগিমন্তনা মৌদস্বখার্থং বতন্ত ইত্যাহ- পৃথিবীতি। সর্নভূতানাং জনিত্রী 
অবিষ্কা পৃথিঝাব পৃথিবী সর্সামাং হেশানাং গেত্ভৃতা বথাত্রানভূর্রতে তদদিধ! অনস্তক্লেশসন্ততিক্েত্- 
ভৃতান্তহ দ্বর্গে সি: সন্থ। যাহ পুবানবিষ্তাবাননেকরেশভীজনং তথা। তত্র প্রজীপতিঃ। 
'তস্তাপি সো ধিভেং ম নাবভত এজাপতির্দ বাং ছুহিতবমন্যধ্যাযং তন্ত বন্ঃ শিবোধ্চবং 
মধুকৈটভে। তং হহ্নুছহৌ | যদবদসাপ্ত বভিডুনুপ্ততা” ইআাদি শ্রুতিস্থতিভিন্তন্াপি 
ভয্াবত্যাদিগ্রতিপাদনাহ। এতাবাণস্ত বিশেনঃ অর শুত্রং জন্মান্তববীদং বাঁসনাদাঁনং পুণ্যাপুণয- 

মনূ। * তত্র তু তেজ, ফেবলং পুণানযগিতি। এব নিবপাধিন্খমেব পবমঃ পুরুষার্থো। ন 
র্ন ইতি সাঁধতা মোন নিবিষ্নখাযুজদুক্তম্ 1৩১ ৩২॥ 

ইতি শাস্তিপর্দীণি মোগধর্ছে নৈনকণীয়ে ভাবতভাঁবদীপে ত্র্যনীত্যবিকশততমোধধ্যায়ঃ 1১৮৩ 

পৃথিবী সমস্ত ভূতেব জননী, ত্ত্রীলোকেবা৷ সেই পৃথিবীস্ববপ। ; আব পুকষ 
প্রজাপতির তুলা; সেই পুকষে যে শুক্র আছে, তাহা তেজোময ॥৩১। 

পর্্বকালে ্রন্ম! এই স্ত্রী-পুকযাত্বক জগৎ স্থপ্টি কবিযাছিলেন। প্রাণীবা আপন 
আপন কর্ম অন্ুমাবে এই জগতে জন্মগ্রহণ কবিষা থাকে' [৩২ 

পপ সপ সপ পপ পপ পপ সপ শপ ০০ পি স্ 

“**মবত্যধিকশততমোধ্ধ্যাব!” বঙ্গ বর্দ দি। 



চতুরশীত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ । 
১ 

ভরছাঞ্জ উবাচ। 
দানম্ত কিং ফলং প্রাভ্ধর্পন্ত চরিতন্য চ। 
তপসশ্চ সুতণ্স্ত স্বাধ্যায়স্ত হুতভ্ত বা |১। 

ভূগুকবাচ। 

হুতেন শাম্যতে পাপং স্বাধ্যায়ৈঃ শান্তিরুভমা | 
নে ভোগানিত্যাহুত্তপস৷ ব্বগমাগ্রয়াৎ ॥২। 

দ্ানস্ত দ্বিবিধং প্রাঃ পর্ার্মিহ্ৰ চ। 

স্ভ্যো বদ্দীয়তে কিঞ্িত্ুৎ পরভ্রোপতিষ্ঠতে ॥৩। 
অসদৃভ্যো দীয়তে বত, তদ্দানমিহ ভূঙ্যতে। 

যাদৃশং দীয়তে দানং তাদৃশং ফলমন্,তে 1৪] 
জলির 56 টা . 

দাঁনন্তেতি। চবিতন্ত অনুিতন্ত। স্বাব্যারস্ত বেদপাঁঠ্ত ॥১ 
ছতেনেতি। শাম্যতে নাশ্ততে, শান্তির্মনসো বাগদেযাদিনিবৃ্তিঃ ॥১॥ 

দানমিতি। পবত্রার্থ পাবলোকিকফশার্থমূ। ইতৈব চ এরহিকদার্থ ॥৩ 
অসাভো ইতি। দানং দাঁনফলমূ, উপকাবলাঁভরূপেণ ভুদ্যে 1৪1 

ভাবতভাবদীপঃ 

এবমনৃভাৎ খলু তম; প্রাছভূ তিমিত্যারদিগ্রন্থশ্রবণেন চঃখাঢছিগ্পো মোদঞ্চ ঢুনভিং মগানশ্চি- 
শুদধিঘাবা মোক্ষ-্রাপকং পুণযমেব শ্রের ইতি নিশ্চিঘুদিশনক্সানি পৃচ্ছতি-সাবাসাব- 
_ ভরঘাঁজ বলিলেন--“মহর্বিবা যথানিয়মে কৃত দান, ধর্ণা, তপ্ত, বেদাঁধায়ন ও 

হোমেব কি কি ফল হয় বলিয়াছেন ? ॥১। 
ভূগ্চ বলিলেন_“হোমে পাপনাশ, বেদাধ্যয়নে উত্তম শান্তি, দানে, ভোগে ও 

তপস্তায় ব্বর্থলাভ হইয়। থাকে; ইহাই মহর্ধির। বলিষাছেন ॥২। 
মহর্ষিরা বলেন-__দান ছুই প্রকাৰ, পাবলৌকিক ফলজনক এবং এঁহিক ফলজনক; 

তাহার মধ্যে সঙ্জনকে যাহা কিছু দান কবা হয়, তাহার ফলই পবলোক হইয়৷! 
থাকে ॥৩! 



টতুবশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৭০৩ 

ভরদ্বাজ উবাঁচ। 
কিং কম্থ ধর্মাচরণং কিংবা ধর্মস্ত লক্ষণমূ। 
ধর্ম কতিবিধে! বাঁপি ত্তবান্ বক্ত,মর্হতি || 

ভূগুরুবাচ। 

্বধর্মাচরণে যুক্তা যে তবস্তি মনীষিণঃ। 
তেষাং ন্বর্গফলাবান্তিরোইন্যথা ন বিমুহাতে ॥৬| 

তবদ্বাজ উবাঁচ। 
বদেতচ্চাতুরাশ্রম্যং ব্রহ্মণ! বিহিতং পুবা। 
তেযাং স্বে সবে সমাচারান্তন্মে বত মিহার্থসি |৭| 

ভূগুরুবাচ। 

ূ্্বমেব ভগবতা ্রহ্গণা লোকহিতমন্ুতিষ্ঠতাধর্মসংরক্ষণীর্ঘমাশ্মাশ্চত্বারো- 
ইভিনির্দিষ্টাঃ ॥৮| 

কিমিতি। কিং কীদৃশন্, কন্ত ত্র্ষণাদীনাং মধ্যে কতসন্ত ॥৫॥ 
স্থেতি। স্বন্মীচবণে আত্মলাত্যুতবরধানু্ঠানে যুক্ত গ্রবৃতঃ । বিমুতে বিশেষেণ ভ্রান্ত 

/৬ 
যদিতি। চীতুরাশ্রমামিতি স্বার্থে ঘণ্। দ্বে স্বে আশ্রমে ॥৭] 

ভাবতভাবদীপঃ 

বিবেকার্থং দানন্ডেত্যাদিনা। দানগ্গ দানরপন্ত ধর্মন্তেত্যেক: প্রঃ | শ্ান্তিরপবতিঃ ॥২--৪| 
কনাধিকাবিণঃ কিং রূপং ধর্মাচরণম্1৫| স্বধর্ণো। বর্ণাশ্রমনিয়ত্্তস্তাচবণে যুক্তা অবহিতাঃ 

বোহসবা বিপবীতাচাবঃ স বিমুহতে || স্বোচিতমেৰ ধর্শং ৃচ্ছতি-যদদিতি। চতু্ামাশ্রমাণাং 

আব অসজ্জনকে যাহ! দাঁন কবা হয, তাহাৰ ফল ইহলোকে ভোগ করা যায়। 

মানুষ যেবপ দন করে, সেইবপই ফলভোগ কবে? ॥8॥ 
ভরদ্বাজ বলিলেন-“কাহার কিবপ ধর্ম কব। কর্তব্য, ধর্মেব লক্ষণই বাঁ কি 

এবং ধর্ম বা কতিবিধ, তাহা আপনি বলুন ৫ 
ভৃগু বলিলেন--“যে বিচক্ষণেব! আপন আপন ধর্মে নিযুক্ত থাকেন, তাহাদের 

রাজী আব যে বাক্তি তাহাব অন্যথ| আচরণ কবে, সে ভ্রান্তপথে 
৬ 

ভবদাজ বলিলেন--'বরক্ষ। পূর্ববকালে এই যে চাঁবিটা আশ্রম বিধান কবিয়া- 
ছিলেন, সেইগুলির মধ্যে আপন আপন আশ্রমে কিবপ কিবপ আচাব, তাহা 
আপনি বলুন? ॥৭/ 

পি 



১৭৭৪ মহাভারতে শান্তি 

তত্র গুরুকুলবসমেব প্রথমমাশ্রমঘুদ্াহরস্তি ॥৯॥ 

সম্যগত্র শৌচসংক্কারনিয়মব্রতবিনিয়তাত্ু। উভে সন্ধ্যে ভাক্বরাগ্নিদৈবতা- 

নত্যুপস্থায় বিহায় তন্দ্রালস্তে গুবৌরভিবাদনবেদাভ্যা সশ্রৰণপবিভ্রীক্কতান্ত- 

রাত্মা ভ্রিষবণমুপম্পুশ্ঠ ব্রহ্মচর্য্যাগ্সিপরিচরণগুরুশুতষানি ত্য ভিক্ষাভৈক্্যাদি- 
সর্বনিবেদিতীন্তরাত্মা গুরুব্চননির্দেশানুষ্ঠানাপ্রতিকুলো গুরুপ্রপাঁদলব্বস্তাধ্য|য়- 
তৎপরঃ স্তাৎ ॥১০| 

ভবতি চাত্র শ্লোক? ॥১১॥ 

গুরুং বস্ত সমারাধ্য দ্বিজো বেদমবাপু,/য়াৎ। 

তম্ত  শ্বগর্কলাবাপ্ডি সিধ্যতে চান্ত সানসমিতি ॥১২|] 

ভাঁব্তকৌমুদী 

পূর্বামিতি। পূর্নমেব 'লাদরিসর্গ এব ।৮| 

ভত্রেতি। গুককুলে গুকগৃহে বাসমেব, প্রথম* ব্রশচর্ধা।খ্যয্ 1৯ 

সম/গিতি। শোঁচং পবিত্রতা সংসকাঁব উপনদনম্, নিরনঃ সদাচাবাব্গ|নঃ ব্রতম্ একাদশ্যপ- 

বাঁদাদি চ তেষু বিনিরতাত্থা নিবতঠিত্তঃ, উভে সন্ধে প্রাপ্য প্রাতঃনারংকালযাঃ উপস্থায 

উপান্ত, তক্জালন্তে নধুনির্রাম্ অনগ্দঞ্চ বিহাঁম। ত্রিযবাং গ্রাতর্সব্যাহদাষংকালীনং মানি 
উপন্পৃগ্ত বিখাদ। ব্রক্র্ধ্যাগ্লিপবিচবণং তদাশ্রমগ্রণীতাগিছোনঃ গুগুএধানিত্যভিক্ষা চ তা 
ভৈগ্যাদীনাঃ সর্বেষাং দ্রব্যাণাং নিবেদিতে গুববে নিবেদনে চ অন্তবাত্মা। মনো বন্ত সঃ, গুবোরচন- 
নির্দেশাহুানেবু অপ্রতিকূলঃ অবিবোধী, গুবোঃ প্রসাদেন লব্ষে স্বাধ্যাষে তৎপবঃ স্তাঁং ॥১৭। 

ভবভীতি। সবৌশ্ততষ্পাদং পছ্যমূ। ঈৃণী বনা মহির্বীতিসিদ্ধা ১১ 

ভ্গু বলিলেন-_্ভ তগবান্ ক্ষ লোকেব হিতানুষ্ঠানে ও তত থাকিয়া ধর্ম রক্ষার 
জন্য পূর্বেই চাবিটা আশ্রম নিৰপণ কবিষাঁছিলেন ॥৮| 

তাহাব মধ্যে গুকগৃহে বাঁস কবাই প্রথম আশ্রম ॥১৯| 
এই আশ্রমে শৌচ, উপনযন কা্ধ্য নিষম ও ব্রতবিবষে আপনাকে নিবত বাথিযা, 

প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে সূর্য্য ও অগ্নিগ্রভৃতি দেবতাব আবাঁধনা কবিয়।, তন্দ্রা ও 
আলস্ত পবিত্যাঁগ কবিয়, গুককে নমস্কাব, তাহার নিকট বেদপাঠ ও সছুপদেশ 
শ্রবণে আত্মাকে পবিত্র কবিয়া, তিন বেল! স্ীন কবিয়া, হোম, গুকগশুভ্রীষা, নিত্য 
ভিক্ষায় মনকে নিবিষ্ট বাঁখিষ! ভিক্ষালন্ধ সমস্ত বস্তু গুককে নিবেদন কবিয়!, গুকব 
বাক্য ও আঁদেশেব অপ্রতিকূল থাকিয়া; গুকব অনুগ্রহে লব্ধ বেদপাঠে নিবত 
থাকিবে ॥১০॥ 

এইখানে একটী ষ্লোক অভিহিত হইতে পারে ॥১১॥ 



গর্বণি চতুরণীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ১৭৭৫ 

গারহস্থ্যং খলু দ্বিতীয়মাশ্রমং ব্দস্তি ॥১৩] 
তন্ত সমুদাচাবনক্ষণং সর্বমনুব্যখ্যাস্তামঃ |১৪॥ 
ধর্শার্থকা মাবাণ্তিহ্য্র ॥১৫] 

সমারৃভানাং সাচারাণাং সহধর্মচরধ্য ফলার্থিণাং গৃহাশ্রমো৷ বিধীষতে ॥১৬| 
ত্রিবর্গসাধনমপেক্ষ্যাগহিতেন কর্মণা ধনান্যাদায স্বাধ্যায়োপলবপ্রকর্ষেণ 

বা ত্রহ্্ষিনির্মিতেন বা অদ্দ্িমাবগতেন ব| হব্যকব্যনিষমাভ্য।সদৈবতপ্রপাদোপ- 
লন্ধেন বা ধনেন গৃহস্থো গাহ-্থযং বর্তষেৎ ||১৭।॥ 

তি আপাত ভ০তাি হা লি নত পাস পাস রা ৮ 

গুকমিতি। মানসং সন্ষপ্প: সিধ্যতে এর্বধ্লাভাৎ। ইতিশবঃ গ্োকসমাপ্তার্থ; ॥১২। 
গাসথ্ামিতি। বদন্তি ধর্মন্। ইতি শেষ; ॥১৩। 
তন্তেতি। সমুদ্রাচানৈবাচানৈরুক্ং লক্ষণমিতি সমুদরাচাবশক্ষণমূ। ম্ধাপদালাপী সমস: | 

অনুব্যাধ্যান্ত|নঃ পশ্চাদ্বদিস্তাম: 0১৪। 

ধর্দেতি। অত্র গুচাশ্রাম হি দম্পতোধ শ্মণর্থকামাবান্তিবতি ॥১৫। 

সমিতি। সনাবৃহীনাং ব্রশনচর্যা।শ্রমাৎ নিবৃভান।ম্, সহ্ধর্মচধ্যা প্া। সঙ ধম্মীচবণং তত্ত 
বার্িনাম। এতেন ভদানীং দিবাহঃ সথচিতঃ |১৬| 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
ধর্নচাতব শ্রদ,ং তেদাগাএমাখাম্॥৭ -৯॥ ত্র/্দনি্ আংশন্তমন্্যোগঃ অভ্য।দোহঙগবগ্রহণং শ্রবণং 
তদর্থবিচাবঃ ॥১--১১॥ আনগং দনঃ সিব/তে মভ।পর্র।দিসিদ্ধি” প্রাপ্োতি॥১২ -১৩॥ সমাগুদিত 

মাচাবঃ সদুদবাচানন্তস্ত লঘণম্ ॥১৩॥  সমাবৃক্তানাং সদাপিতগুককুশবাসানাং দ্গাতকানাম্ ॥১৫। 

মহধর্শচরধাং সহাভী চবতা" ধর্নিতি দন্পত্যোঃ সগরকাবিকং ধর্খং তক্র্যাফশ" পুত্রদন্ম ॥১৬| 

গরবার্ধণবগা উনন্তন্ত চা কার্ণন্ত সর্বোর্র।টবন্জাতা: গুস্তাবাদিদেবতা উপদিশতে। বাজ্জা সর্বাতথিক্- 

ডাকি প্রান্ত: নিশ্মিতং বাজননবাপনং গ্রতিগ্রচণ্চ। অদ্রিশাবা মখিনিব্যো বিশ্ব 

যে দিতি গুনুনেব! কবিযা বেদাধ্যযন কবেন, তীাব ব্র্গলাভ হয এবং তাভাব 

সমস্ত অভীষ্ট দিদ্ধ হয ॥১২। 
মহর্ষিব। গৃঠস্থাশ্রমকে দ্বিতীষ আশ্রম বলেন ॥১৩| 

তাহাব সমস্ত আচাঁব ও লক্ষণ পৰে বলিতেছি ॥১৪॥ 
এই আশ্রমে ধন্ম? অর্থ ও কামপ্রান্তি হয ॥১৫| 
্্ধযাশ্রম হইতে প্রতিনিবৃত্ত ও সদাচাবপবাঁধণ ব্যকতিবা যখন পর্রীব সহিত 

ধন্ম্ণচবণেব ফল কাঁমন! কবেন, তখনই ভাহাদেব গৃহস্থাশ্রন বিহিত হইযা 
“ থাকে 1১৬। 

(১৪) যস্ত সমুদ্/চবনগণম্ ব্দ। 
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১৭৭৬ মহাভারতে শান্তি_ 

তদ্ধি সর্বাশ্রমাণীং যূলমুদ্াহরস্তি ॥১৮| 
গুরুকুলনিবাঁসিনঃ পরিব্রাজকা যে চান্যে সঙ্কল্সিতত্রতনিয়মধর্শানুষ্ঠায়িন- 

স্তেষামপ্যত এব ভিক্ষাবলিসংবিভাগা'ঃ প্রবর্তৃন্তে ॥১৯| 

বানপ্রস্থানাঞ দ্রব্যোপক্কার ইতি ॥২| 
প্রায়শঃ খন্বেতে সাঁধবঃ সাধুপথ্যোৌদনাঁঃ স্বাধ্যায়প্রদঙ্গিনন্তীর্াভিগমনদেশ- 

দর্শনার্থং পুথিবীং পর্ধ্যটন্তি ॥২১| 

ত্রিবর্গেতি। ত্রিব্গন্ত ধন্মার্থকাঁমানাং সাধনং নিষ্পা্নম্ অপেক্ষ্য উদ্দিস্য অগর্হিতেন কন্মণা 

যাজনাদিনা। স্থাধ্যায়াৎ লু বেদাখারনাঁৎ উপলবঃ প্রাপ্তো৷ বঃ প্রকর্ষন্তেন তন্গিবন্ধনবাজাদিদতে- 
নেত্যর্থ:; ব্রর্ষিভিনিশ্মিতেন মার্গেণ উদ্ছবৃত্যেত্যর্থঃ ; অদ্রিসাবাৎ পর্বতোত্তমদেশা স্বর্ণান্া- 
কবাৎ গতেন প্রাপ্ডেন স্র্ণাদিনা, হব্যং দেবদেয়্রব্যং কব্যং পিতৃদেরদ্রব্যং তয়োর্ধে। নিয়মে নিরূমেন 

প্রদানং তন্তাভ্যাসেন পৌনঃপুন্যেন দৈবতপ্রসাদাৎ দেবপিত্র।নুগ্রহাৎ উপলব্বেদ প্রাপ্থেন। বর্তয়েৎ 

নির্ববাহয়েৎ ॥১৭] 

তদ্দিতি। তৎ গার্স্থাম্। মূলঘুগজীব্যম্ 1১৮॥ 
উক্তমর্থ; সম্্থতি গুরবিতি। গুবকুলনিবাসিনো ব্রন্ষচাবিণঃ ৷ সঙ্কলিতান্ ভ্রতনিয়নধন্মান্ 

অন্ৃতিষটস্তীতি তে গৃহ্থাশ্চ সন্তি; অতো গৃহাশ্রমাদে ভিক্ষা, বলিঃ গ্রাঁণিভযঃ খাগ্দানং 
সংবিভাগঃ পুত্রকলত্রাদিভ্যে। বিভজ্য অন্নাদিদানঞ্চ তে 1১৯॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 
গ্তাকবাস্তেত্য! গতেন প্রাণ্থেন ॥১৭--১৮॥ ভিক্ষা! অতিথিভ্যঃঃ। বলিভূ'মৌ হোম:। সংবিভাগঃ 

পুতরাদিভ্যে। বিভজনম্ ॥১৪| দ্রব্যোপদ্থাবে। ধনবঙ্জনমূ। দ্রবোপক্কব ইতি পাঠে ব্রব্যাণাঁং ফলমূন 
শবাবানীমারাদযা পাদ সম্পাদনংজুখশক্যা সুখবত্যাশক্যানতু দেহপীডরা সংক্িয়া চ কর্তব্যেতি শেঃ 

ধর্ম অর্থ ও কামসিদ্ধি উদ্দেশ্তয কবিয়া অগহিত কর্মদারা ধন উপার্জন করিয়া 
কিংবা অুষ্ঠুভাবে বেদাধ্যয়নেব উৎকর্ষবশতঃ বাঁজাদিদত্ত ধনলাত করিয়া, 
অথবা উ্ৃতিদ্বারা৷ ধন সংগ্রহ কবিয়া, অথব। পার্বত্য খনি হইতে স্বর্ণপ্রভৃতি 
আহরণ করিয়া, কিংবা দেবতা ও পিতুলোকের আরাধনাপূর্্বক ভীহাদেব অনুগ্রহে 
প্রাপ্ত ধনদ্ধারা গৃহস্থ গৃহাশ্রমেব কাধ্য নির্বাহ কবিবেন ॥১৭) 

মহধিরা বলেন-_সেই গৃহস্থাশ্রমই সমস্ত আশ্রমের উপজীব্য 1১৮ 
কারণ, যাহারা ব্রহ্মচারী, ধীঁহারা পরিব্রাজক এবং অন্য ধাহারা! অভীষ্টব্রতনিয়ম 

ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাদেব এই গৃহস্থাশ্রিম হইতেই ভিক্ষা খাস ও অন্থান্ত . 
দ্রব্য লাভ হইয়া থাকে ॥১৯ 

বানপ্রস্থদিগেরও এই গৃহস্থাশ্রম হইতেই প্রয়োজনীয দ্রব্য লাঁভ হয় ॥২০| 



পর্বণি চতুবশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৭৭৭ 

তেযাং প্রত্যুত্থানাভিবাদনানদুযাবাকৃপ্রদাননখশক্তাসননখশযনাভ্যবহাব- 
সক্রিয়! চেতি ॥২২। 

ভবতি চাত্র শ্লোকঃ ॥২৩। 
অতিথি্যস্ত ভগনাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ততে। 
স দত্বা ছুক্কতং তন্মৈ পুণ্যমাদায গচ্ছতি 1২৪] 

অপি চাত্র বক্জক্রিয়াভির্দেবতাঃ শ্রীয়ন্তে, নিবাপেন পিতবো বিদ্যাভ্যাস- 
শ্রবণধারণেন খষয়ঃ অপত্যোৎপাঁদনেন প্রজাপতিরিতি ॥২৫॥ 

ভাবতকৌমুদী 
বানেতি। বানপ্রস্থানাঁং তৃতীয়াশ্রধিঞ্চ দ্রব্যাণামননবন্ত্রাদীনাম্ উপস্বাবঃ প্রাপ্তিঃ, অতএব 

ৃহাশ্রমাৎ প্রবর্তৃত ইতি বচনবিপবিণামেনানবৃত্িঃ ॥২০ 
নম্থ কথমেতে গৃহস্থানুপযচ্ছন্তীত্যাহ প্রাষশ ইতি। এতে সাঁধবঃ পবিরাজকাদষ়্:, সাধুনি 

পথ্যোদনানি উপকাবকান্নানি যেষাং তে, স্বাধযায়গ্রসঙ্গো! দেশীন্তবীষগুকসনলিধানে বেদীদিপাঠ- 
সহ্ধ এবামন্তীতি তে। অতএব আগতেভান্েভ্যো ভক্গ্যাদিদানং গৃহস্থানাং কর্তবমিতি ভাবঃ॥২১ 

আগতেষু তেষু গৃহস্থানাং কর্তবগ্রকাবমাহ তেষামিতি। প্রতুাখানম্ অভিবাদনম্ অনহ্যর 

অদদৌধাঁবিষাবেণ বাঁকৃপ্রদানং স্বাগতাদিসভতাষণং সখং ব্যজনবাত্যাদিকবণং শক্ঞ্য] আসনম্ আসন- 

দানং সুখণয়নং সখকবশধ্যাদানমূ অভ্যবহাঁবে। ভোজ্নঞ্জ এতং সর্ববপা সংক্রিয়া গৃহস্থানাং 
কর্তব্য |২২] 

ভবতীতি। বিবৃতমেতৎ এ্রাক্॥২৩| 

অতিথিসৎকাঁবস্ নিত্যতমাহ অতিগিবিতি। ভা আঁশ খাগ্াদিলিগা। যন্ত সঃ ॥২৪। 

গৃহস্থানামপবাণি কর্তব্যান্টাহ অপি চেতি। অত্র গৃহাশ্রমে । নিবাপেন শ্রান্ধাদিনা। “পিতৃদানং 
নিবাপঃ স্তাৎ” ইত্যমবঃ ॥২৫] টি 

কাবণ, প্রাযই এই সকল সাধু নির্দোষ ও উপকাবী খা্ভ ও পেযগ্রভৃতি প্রার্থনা 
কবেন এবং বেদপাঠার্থী হইযা তীর্ঘগমন ও দেশদর্শনেব জন্য পৃথিবী পর্ধ্যটন 
কবেন॥২১॥ 

তাহাবা উপস্থিত হইলে গাত্রোখান, অভিবাদন, মাধুসম্ত।বণ, ব্যজনসঞ্চালন এবং 

শক্তি অনুসাবে আসন, সুখজ্নক শব্যা ও খাগ্য প্রনান-_-এই সকল সংকাব গৃহস্থেব 
কৰা কর্তব্য ॥২২॥ 

এখানেও একটা শ্রোক হয ॥২৩| 
অতিথি ভগ্নমনোবথ হইঘ। যাহাব গৃহ হইতে কিবিষা যায, সেই অতিথি “সই 

গৃহস্থকে নিজেব পাপ দান কবিযা তাহাৰ পুণ্য লঙ্য। চলিয। যায 1২৪। 

২২৩ 



চৌোকৌ চাঁত্র ভবতঃ |২৬। 
বৎসলাঃ সর্ববভূতেভ্যো বাচ্যাঃ শ্রোন্রসুখা গিরঃ 
পরিতাপোপঘাতশ্চ পারুযার্ধাত্র গহিতম্ ॥২৭॥ 
অবজ্ঞানমহক্কারো দস্তশ্চৈব বিগহিতঃ। 
অহিংস! সত্যমক্রোধঃ সর্বাশ্রমগতং তপঃ ॥২৮॥ 

অপি চান্র মাল্যাতরণবস্্রাত্ঞঙ্গনিত্যোপভোগনৃত্য গীত বাদিত্রশ্রুতিসুখ- 
নয়নাভিরামদর্শশানাং প্রাপতিরক্যতোজ্যলেহপেরচোযযাণামত্যব্হ্ষ্যাথাং 
বিবিধানামুপভোগঃ স্ববিহীরসন্তোষঃ কাম্নুখাবাপ্তিরিতি |২৯ 

শী পি শাীশীশশাপীলাত শত শপ পপি | পল সপ শট শ পি পক সি পপ শম্পা শা 

ভারতকৌমুদী 
শ্লোকাঁবিতি। অন্তাশয়োহপি পূর্ব স্ুটারতঃ [২৬। 
বৎসলা! ইতি। বৎসপাঃ সর্বাভূতেযু দরাঁলবঃ। পবিতাঁপেন উপথাত: প্রহার:, পারষয়াং 

নিটুবোজিঃ ॥২৭ 
অবেতি। তপঃ অহিংসাদধস্তপংস্ববগঃ [২৮। 
অপীতি। মান্যম্ আভবণং বন্ধম্ অভ্যদঃ গ্রটুবতৈনলেপশ্চ তেষাং নিত্যোপভো গা নৃত- 

গীতবাদিত্ররপাণি শ্রতিন্খানি চ নয়নাভিবামাণাং সুন্দবনব্যাণাং দর্শনানি চ তেথাঁ গ্রাপ্ডিঃ। 
ভগ্যং চরম ইচুদণ্ডাদি ভোঙ্যমনাদি লেহং তালবসাঁদি পেয়ং জনাদি চোগ্যদ্ আমফলাদি চ 
তেযাম্, অভ্যবহাধ্যাগাং গলাখঃকবণীয়ানাং বিবিধাণাং ত্রব্যানামুপভোগঃ | শ্ববিহাবেশ নিজো- 
গানাদৌ বিচবণেন সন্তোষ: । অদ্দনালিঙ্দনাদিনা৷ কামসখাবাপ্তিশ্চ অত্র গৃহাশ্রমে তবন্তি॥২৯| 

শি স্পা আপ লা | পপি শপ শপ পিিপেসপপপাসপীশীপিশ শী 

আরও বলিতেছি, এই প্ৃহাশ্রমে হজ্ঞানুষঠীনদ্বাবা৷ দেবতাবা, শ্রাদ্দ্বারা পিতৃ- 
লোকেরা, বিভ্াভ্যাস, শান্্রএবণ ও শান্তর ধাবণদাবা খধিব! এবং সম্তানোৎগাঁদনদ্বাবা 
প্রজাপতি সন্তষ্ট হন ॥২৫॥ 

এখানেও দুইটা শ্লোক হইতে পাঁবে ॥২৬ 
মান্য সকল প্রাণীর উপবেই দয়াদু থাকিবে এবং সকল মানুষকেই শ্রুতিমধুর 

বাক্য বলিবে ; কিন্তু আক্রোণবশতঃ কাহাকেও প্রহাঁৰ কব। বা নিষ্ঠুব কথ বলা 
গৃহিত ।২৭॥ 

অবজ্ঞা, অহঙ্কীব ও দম্তকবা অত্যন্ত গহিত; কিন্ত অহিংসা, সত্য ব্যবহার ও 
ক্রোধ না করা সমস্ত আশ্রমেবই তপস্তান্বরূপ ॥২৮। 

পপ 

(২৯) বাৎসল্যাৎ সর্বভৃতেভাং'“ব্ | 
সস পপ পপ ০ 



পর্বাণ চত্রদীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৭%৯ 

ত্রিবর্গগুণনির্তি্যস্য নিত্যং গৃহাশ্রমে। 

স নুখান্নুভূষেহ শিটানাং গতিমাপুযাৎ ॥৩০| 

উদ্ছবৃতিগৃহস্থে। বঃ স্বধর্্মাচরণে রতঃ 
ত্যক্তকামনুখারন্তঃ ্বগন্তস্ত ন দুল্লভঃ ॥৩১] 

ইতি প্রীম্হাভাবতে শতপাহত্র্াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শীস্তিপর্ববণি 

মৌন্সধর্থে ভূভরদ। সংবাদে চতুরশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ |০] ক 

ভাবতকৌমুদী 
তিবর্সেতি। তরিবর্নন্ত ধর্ীর্ঘকামানাং গুণেন দৌধাঁভাবেন নির্ৃততিঃ নিপ্পভতিং| শিক্টানাং 

শীন্তগুবপদেশানসাবিণাম্ 0৩০ 

উঞ্ঘতি। উপ্ণেগ নীতখন্তাদাতিমেন্তাক্তবিবশণশ্তগ্রহণেন বৃত্িজীঁবিকা যন্ত সঃ। তাজ: 

কামসুখাবন্ডে। বেন সঃ 1৩১ 

ইতি মহামহৌপাধ্যার-ভাঁবতাঁচা্য-শ্রীহবিদাঁসসিদ্ধান্তবাগীশভ্টচার্ধ্যবিবচিতীয়াং মহাঁভাবত" 

টাকাঁযাং ভাবতকৌমুদীসমাখ্যাযাং শান্তিপর্ন্নণি মোগবর্থে চতুরনিত্যবিকশততমোহধ্যায়ঃ | 

ভাবতভাবদীপঃ 

|২০--২থ] নিবাপেন পিহৃতর্পাশন0২৫--২আ অপিচাত্র বাৎসশযাদিধর্থে মান্যা দিলা তক্কল্সমকালং 

সিধ্যতীতার্ঘ,॥২৭_-১৯। তরিবর্ধো বনধর্থকামাঞ্তৈ সহিতা গুণানাঁ* সব্ববহন্তমসাং নির্ৃতি বৃতীর্থতা 

মুক্িছেভোঃ সবপুকষ্তিতাধ্যাহর্দননিটাধিকাবাততারথ;। শিষ্ানাং তরমসীত্য দিবাকর" 

গুঁকতিবনথশিষ্টানাম্॥৩গ। উ€: কণশ আদানং তেন বৃত্িরজীবনমন্ত। কামনুখাবন্াশ্চেতি ছন্ঝঃ 1৩১ 

ইতি শীস্তিপর্দাণি মোক্ষধর্মমে নৈঘকণীয়ে ভাঁবতভাঁবদীপে চতুবশীত্যবিকশততমোধ্ধ্যাবঃ 1১৮৪ 
লা পাপী ও টি লিক এমডি পি 

সিকি বিকি্ীদ পজ। ৮ 

আব এই গৃহাশ্রমে মাল্য, অলঙ্কাব, বস্ত্র ও তৈলাভ্যঙ্গ সুখ প্রত্যহই উপভোগ 

কব] যায়; শ্রুতিমধুব গীত ও বাগ্য শ্রবণ এবং সুন্দৰ নৃত্যদর্শনপ্রভূতি সুখ হইতে 

পাবে; ভ্ষ্য, ভোজ্য, লেহা, পেয ও চোয্প্রভূতি নানাবিধ খাস্ধদ্রব্যেব ভোগ 

কৰা যায়; স্বকীষ উদ্ভানে বিচবণ কবাঁষ আনন্দ লাভ হয়ঃ বিশেবতঃ স্ত্রীসস্তো গ 

সুখ পাওয়া যাঁষ ॥২৯॥ 

এই গৃহাশ্রমে নির্দোষভাবে ধাহাব ধর্ম, অর্থ ও কাম নিষ্পন্ন হয়, তিনি ইহলোকে 

সমস্ত সুখ অনুভব কবিঘ। অস্ভতিমে সাধুলৌকেব গতি লাভ কবেন ৩০ 

বধর্ীচবণে নির্ত যে গৃহস্থ উদ্বৃত্তিঘাব1! জীবিকানির্র্ধাহ কবেন এবং কামস্তখ 

পবিত্যাগ করিযা চলেন, তাহাব পক্ষে স্ব ছৃল্লভি নহে' 1৩১) 

2০99 
আনিস, 

্ 
লালন সবর্চ কি পাপী শী পালিশ বি 

ক “.* একনবত্য ধিকশ্মততমোহধ্যায়? বঙ্গ বর্ধ নি । 



পঞ্চাশীত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ! 

2০ 

ভূগ্ুরুবচ। 

বানপ্রস্থাঃ খন্বপি ধর্মমনুসরন্তঃ পুণ্য।নি তীর্থানি নদীপ্রত্রবণানি সুবিবি- 
জেন্যরণ্যেধ সথগমহ্ষিবরাহশীর্দ,লবনগজাকীর্ণেষু তপস্তান্তো হনুসঞ্ধরস্তি।১| 

ত্যকতগরম্যব্ত্াভ্যবহারোপভোঁগা _ বন্ঠৌধিফলমূলপর্ণপরিমিতবিচিতর- 
নিয়তাঁহারাঃ স্থানাঁসনিনো ভূমিপাষাণসিকতাশর্করাবালুকাভম্মশায়িনঃ কাশকুশ- 
চ্মবন্কলসংবৃতাঙ্গাঃ কেশশ্শ্রুনখবোমধারিণো নিয়তকালোপন্পর্শনা অস্কন্দিত- 
কালবলিহোমানুষ্ঠায়িনঃ সমিৎকুশকুুমাপহারসংমার্জনলব্ববিশ্রামাঃ শীতোফ- 
বর্ধপবনবিষন্তবিভিন্নসর্ধবত্বচো! বিবিধনিয়মোপবোগণর্ধ্ানুষ্ঠানবিহিতপরিশুক্ষ- 
মাংদশোণিতত্বগস্থিভূতা হিঃ টযারাজানাহ সত ॥২| 

(ভাবতকৌনুদী 
তৃতীয়াশ্রমধর্াহ বাশেতি। গ্রত্রবণানি জলপ্রপাঁতান্, হবিবিক্তেঘু অত্যন্তনির্জনেযু ১ 
ত্যক্তেতি। ত্যন্তঃ গ্রাম্যবস্বস্ত গ্রাম্যজনব্যবহার্য্সথত্রনির্ষি তেসনন্ত অভাবহীবন্ত মাংসাদি- 

ভোজনম্ত চ উপভোগ! বৈস্তে, ওবখয়ো৷ লতা, স্থানং ভূমিবেব মসনামঘামস্তীতি তে, ভূমিযু 
পাষাণেষু সিকতাঁস্ু পাবাণস্তৈব বালুকান্তু শর্কবান্থ কম্ববেু বানুকান্থ সৃত্ভিকাপাংসুযু ভম্মন চ 
রত ইতি তে, নিষতকাঁলেষু, প্রীতর্সধ্াাহুসায়ংসমযেযু উপম্পর্শনং নং যেযাঁং তে, অধ্কশ্িত” 
কাঁলম্ অনতিক্রান্তিসময়ং যণা স্তাৎ তথা বলিং পৃজোপহাবং হোঁমঞ্চ অনুতিষঠস্তি তে, সমিংকুশকু- 
মানাম্ অপহাবে আহবণপময়ে সম্মার্জনকালে চ লন্কৌ! বিশ্রামো৷ যৈত্যে, শীতোষ্র্ষপবনানাং 

ঝিঠন্তেন বিভিগ্ন! বিদী্ণা: সর্বাত্বচাস্চম্্ণি যেযাঁং তে, বিবিধৈঃ নিয়মৈবপবাসাদদিভি: উপভোগ! 
দেবদর্শনমুখৈঃ চরধ্যাঁভিঃ পর্ধ্যটনৈঃ অহষ্ঠানৈর্দেবপৃজারদিভিশ্চ বিহিতৈঃ বৃতৈর্ধোগাদৈ: পবিশুদ্কাণি 

মাংসশোিতত্গন্থীনি বেষাং তে তথ ভূতাঃ, ধৃতিপবাঃ ধৈর্য্য সম্পন্না* সত্ুযোগাৎ কেবলাধ্যবসায়* 

বশাদেব শবীবাণি উদ্বহস্তে ॥২ 
সপ পাপা পি আপা 

ভৃগু বলিলেন--“বানপ্রস্থাশ্রমীবাও মৃগ, মহিষ, শৃকব, ব্যাপ্র ও বন্তহস্তিপবিপূর্ণ 
অথ চ অত্যন্ত নির্জন বনমধ্যে তপন্তা কবিতে থাকিয়া, ধর্মের অনুসবপপূর্ববক 
পুণ্যতীর্থ, নদী ও প্রভ্রবণে বিচবণ কবেন ॥)1 



পথ্শীত্যধিকশততমোইধ্যায়ঃ। ১৭৮১ 

যান্ত্েতাং নিয়তশ্চর্য্যাং ব্রহ্মর্ষিবিহিতীং চরেৎ। 
স দহ্দগ্িবন্দোষান্ জয়েল্লোকাংশ্চ দুর্জয়ান্ ॥৩| 

পরিত্রাজকানাং পুনরাচারঃ |81 

তদ্যথা-_বিমুচ্যাগ্লিধনকলত্রপরিবর্ধণং নন্গেধাত্মনঃ স্নেহপাশীন্বধুয় 

পরব |] 
ভাঁবতকৌমুদ্ী 

যইতি। চর্্যামাচাবমূ। দৌান্ পাঁপানি॥৩। 
চতুর্থাশ্রমিণমাচাবমাহ পবীতি। পবিব্রাজ্কানাং ভিক্ষুণাং পুনবাঁচাবঃ কথ্যত ইতি শেষঃ18 
তদিতি। অধিঃশোতঃ্মার্তো রা ধনম্, কলত্রমূঃ পবিবর্ধণং পাঁদ্কাচ্ছতাদিকম্তস্তোগোপ- 

কবণধ্চ তত, বিমুচা বিহায়, স্গেযু আসক্তিহেত্ষু পুত্রার্দিযু আত্মনঃ নেহপাশান্ অধম চ্ছিত্া 
গবিত্রস্তি গৃহীক্সিগতি সমন্তাতীর্ঘাদৌ বিচবস্তি 1৫1 

ভাবতভাবদীপঃ 
বানেতি। নিকতা: হুক্পাদীণপাংসব: শর্কবাঃ কর্কবসহিচী মৃ্বাশুকী; লঘুপলমিশ্রাঃ সিকতা 

এব উগম্পর্শনং স্নানিম্। বলিসূমীবাহূ্িঃ, হৌমো। বহো, বশিহোমাযাঃ কাঁলেহষ্ঠা়িনঃ, বিউন্তো 
জ্লোনয়! সহনমূ, নিয়মঃ পধাগ্যা দিসাধনম্, উপযোগ আহাবসক্কোচ+ চর পর্ধাটনমূ, বিহিতং বিধাম্ 

তাহাব! গ্রাম্যবন্ত্র ব্বহাব ও মাংসপ্রভৃতি আহাৰ কবেন না, বন্ত লতা, ফল, 
মূল ও পত্রবপ পবিমিত, বিচিত্র ও নিয়মিত আহাৰ কবেন; ভূমিতে উপবেশন 
কবেন ; ভূমি, প্রস্তব, বালুকা, কন্কব, মৃত্তিকাবালুকা ও ভন্মেব উপবে শযন কবেন; 

কাশ, কুশ, চর্ম ও বন্ধলঘাবা অঙ্গসকল আবৃত বাখেন; কেশ, শ্বাশ্রু, নখ ও 
লোম ধাবণ কবেন; নিযমিত সমযে স্নীন কবিয়া থাকেন; য্থাসমযে দেবগুজা ও 

হোঁম করেন; সমিধ, কুশ ও কুসুম আহবণেব সময়ে এবং গৃহসংমার্জনকালে বিশ্রীম 
করেন; শীত, রী, বৃষ্টি ও বাযুমংসর্গে তাহাদেব দেহেব সমস্ত চর্ম বিদীর্ণ হইযা 
যায; নানাবিধ নিম পালন, দেবদর্শন, পর্য্যটন, পৃল্ানুষ্ঠান ও যোগাঙ্ষাভ্যাসে 
তাহাদের বক্ত, মাংস, চর্ম ও অস্থি শুদ্ধ হইয়! যায; তগ্টীপি তাহারা! ধৈরয্যাব্ল্বনই 
করিয! চলেন এবং অধ্যবসাযেব গুণে শবীব বহন কবিযা থাকেন।২ 

যিনি সংযত থাকিয়া ত্রহ্র্ষিবিহিত এই আচাব পাঁলন কবেন, তিনিই অগ্রিব স্যায় 
সমন্ত পাপ দগ্ধ করিতে পাবেন এবং ছুল্লভ স্বর্গ লাভ কবিতে সমর্থ হন।৩| 

এখন পবিভ্রাজকগণেব আচাব বলিতেছি॥8॥ 
উদাসীন মহাত্মাব স্থাপিত অগ্বি, ধন, কলত্র ও পিচ্ছদ পবিত্যাগপুর্বক পুত্র- 

প্রভৃতিব ম্নেহপাঁশ ছেদন কবিয়া, গৃহ হইতে নির্গত হইযা সকল দিকেব তীর্ঘপ্রভৃতি 
স্থানে বিচরণ কবেন ॥৫1 



১২৮২ মহাভারতে শান্তি 

সমলোফীগ্রকা নাসির প্রবৃতেষশক্তবুদ্ধয়োহরিযিত্রোদাসীনানাং তুল্য- 
দর্শনা; স্থাবরজঙ্গমানাং জরাযুজাগুজস্বেদজো্িজ্জানাং ভূতানাং বাউমনঃ- 

কর্মাভিরনভিদ্রোহিণোহনিকেতা;ঃ পর্বতপুলিনবৃক্ষঘূলদেবতায়তনাস্যানুচরস্তে। 
বাসার্থমুপেযুর্নগরং গ্রামং বা |৬| 

নগরে পঞ্চরাত্রিকা গ্রামে চৈকরাত্রিকাঃ ॥৭| 

্রবিশ্ঠ চ প্রাণধারণীর্ঘং দ্বিজাতীনাং ভবনান্তসংকীর্ণকর্দণামুপতিষ্ঠেবুঃ৮| 
পাত্রপতিতাদাচিততৈক্ষ্যাঃ কামক্রোধদর্পলোভমোহকার্পশ্যদস্তপরিবাদাভি- 

মানহিংসানিৰৃভা ইতি |৯॥ 

ভাবতকৌমুদী 
সমেতি। সমানি গ্রযোৌজনাভাঁবাৎ তুশ্যানি লোষ্টানি মৃংপিগানি অশ্মানঃ পাঁমাণা: কাঞ্চনানি 

বর্ণানি চ যেযুতে। ত্রিবর্গো৷ ধন্ধার্থকামাঃ প্রবৃত্তো বেভ্যন্তেচ তন্তঢপকবণেধু অশকুবুদধর | 
অবধঃ শত্রবঃ মিত্রাণি হুহদ উদ্াসীনাশ্চ নিবপেক্ষান্দেযাঁং সন্থন্ধে তুবাদর্শনাঃ | স্থাববজন্গমানা- 

মচলচল। নাম্, জবাধুজ| মনুষ্যাদব; অগ্ুভা: সর্পাদ্য: দ্বেদদ মশদ্াদয, উিচ্ো বৃদ্ধাদঘস্চ তেখাং 
ভৃতানাং প্রাণিনাং মন্বন্ধে। অনিকেতা নিদ্দিনাঁসগৃচশৃন্তাঃ । নগবং প্রাদাদবাভমার্গাদিযুক্ং 
স্থানম্, গ্রামঞ্চ পর্ণকুটীবদিযুক্তং বিবলদবিদ্রবাসন্থানম্।৬| 

নগব ইতি। পঞ্চবাত্রযোর্যেষাং তে, একা! বাব্ররর্যাং তে, বসেবুবিতি শ্যেঃ ॥৭ 
প্রবি্ততি। অসংকীর্ণকম্মনাং সংকর্দণাম্ 7৮1 
পাত্রেতি। পাত্রেষু ভিক্ষাভাজনেষু পতিতাঁনি গৃহস্ইর্বানাদাগতাঁনি অবাচিভানি ভৈক্যাণি 

ভিঙ্গাসদ্বীনি ভ্রব্যাণি যেষাং তে। কাঁপর্যাং নীচাঁশমতা, দস্তশ্ছলম্। এভ্যো| নিবৃত্তা: সম্্থষ্ঠযু 
বিতি শেষঃ 1১1 

লোষ্ট্, পাষাণ ও নুবর্ণে তাহাদেব সমান জ্ঞান থাকে ; ধর্ম? অর্থও কামে 
তাহাদেব বুদ্ধি আসক্ত হয় না; তাহাবা শত্রু, মিত্র ও উদীসীনেব গ্রুতি সমান 

দৃষ্টি কবেন; স্থাবব ও জঙ্গম, জবাযুজ, অণ্ডজ, স্বেদ্ ও উদ্ভিজ্ঞ প্রাণিগণেব সম্বন্ধে 

বাক্য, মন ও কন্মদদ্বাব! ত্তাহাবা ?কান (ড্রোহাঁচবণ কবেন না, তাহাদেব নির্দিষ্ট 
বাসগৃহ থাকে না এবং তাহাবা পর্বত, পুলিন, বৃক্ষমূল ও দেবতাযতনে বিচবণ 

কবিয়া বাস কবিবাব জন্য কোন নগবে বা! গ্রামে উপস্থিত হন ॥৬| 
উপস্থিত হইয। সেই পবিব্রাজক নগবে পঞ্চবাত্রি এবং গ্রামে একবাত্রি বাস 

কবেন ॥৭। 

তিনি নগবে বা গ্রামে প্রবেশ কবিষা প্রাণ বক্ষাব জন্য সংকম্মন্বিত দ্বিজাতি- 

গণেব গৃহে উপস্থিত হইয়! থাকেন ॥৮ 

(৬) * স্থাববজবাঁবুজ * বর্গ বর্দ | ্া 
আও ৯ ৭ সত সি সি আ্ সস লি ৯ আট সত ১৮৬ ৯ সত 



পর্বণি, পঞ্চশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৭৮৩ 

তবস্তি চান্র শলৌকাঃ ॥১০। 

অভয়ং সর্বভূতেত্যো দা যশ্চরতে মুনি । 
ন তম্ত সর্বভূতেত্যো ভয়মুৎপছাতে কচিৎ ১১] 

কৃতবাগ্লিহোত্রং স্বশরীরসংস্থং শারীবমগ্রিং স্বমুখে জুহোতি। 
িপরস্ত ভৈক্ষ্যোপগতৈহ বিভিশ্চিতাগিনাং সব্রজতে হি লোকম্ ১২ 

4 ্ 

তবস্তীতি। পূর্বমেবাশয়ো বিবৃত: ॥১০। 
অভয়মিতি। হিংসাদিনা ভয়গ্রাপ্তিবিতি ভীবঃ ॥১১৫ 

ভিক্ষো: কর্তবানাহ হবত্তেতি । যঃ ছ্শবীবসংস্থং (প্রাণাদিবাধুপঞ্চকমেব অগরিহোত্রং তদ্যাগস্তানং 
কতা, শাবীরং শবীববর্ঠিনম্ অশ্নিম্ অগ্রিবৎপ্রকাশমানং জীবাত্মানম্। সম্থখে, জ্গৎপ্রধানে 
গবমাজ্নি, ভুহোতি দিপতি লয়ং নয়তি নির্ধিকপ্পকং সমাঁধিং কবোতীত্যর্থ:; স 
ভৈক্যোপগতৈঃ ভিষাননৈ: হবিতিঃ "অনা দিছোনীয়দ্রব্যেবেৰ কবণৈঃ, চিতাধীনাং প্রণীতার্্রীনাম্, 
দীর্ঘতবাভীব আর্য: লোকং পদং নির্বাণমিভর্থঃ ব্রদতে ।১১ 

রর ভারতভাবদীপঃ 

॥২--৩| পবিব্রাকানামিতি। পবিবচ্ণং শয্যাদিভোগসামগ্রী ॥৪--১১| কত্বেতি। আত্মন্ত- 

হীন সমাবোপাহরিমুদিস্ত হবরুখে হবিভিক্দুহোতি লোমং কুর্যাৎ। চিতারিনাং যৈবগিচষনং কতং 
যুনিব্নৈত্তেদাং লোকং প্রান্জাপতাং পদ ঘদ্ধা শ্বশবীবসংস্থমগিহোত্রং প্রাণাগিহোত্রং ভৈঙ্গ্যোপ- 

গতৈহবিগিঃ বৃত্থেতি স্ধ:ঃ | ভি্ুরতেতার্থঃ। শাবীবং এবীবন্থম্ অগনিমিব গ্রকাশমানং জীবং 
মথে নির্মানে পবমাম্মনি জুহোতি জীবং ব্রহ্মণি গ্ররিশাপয়তি যোগং কবোতীত্যর্ঘ,। সূ 
চিভানাংনটানামগ্লীনাস্। হ্গতমার্যম্। নোকদব্যক্তভাঁবম্। শ্রীরতৈচ- বথী নিবিস্ধনো বহি" দ্যোন| 
ব্শান্যতি। তর বৃত্তিক্য়ে চিত্তং দ্বযোনাবুপশাধ্তীতি। উক্তধ-_শকুনীনামিবাঁকাঁশে পদং 
নদৃত ইতি। বিধাতোরীশীর্ঘঘং যো! বৈ ভাঁগিনং ভাগান্ ছদতে চয়তে বৈণং স যদি বৈনং ন 

সে স্থানে অযাচিতভাবে ভিক্ষাপাত্রে পতিত দ্রব্যমাত্র ভক্ষণ কবিয়া কাম, ক্রোধ, 

দর্গ, লোভ, মোহ, কার্পণ্য, ছল, অপবাদ, অভিমান ও হিংসীশৃন্ত হইযা অবস্থান 
কবেন |৯॥ 

এইস্থানে তিনটা প্লোক হইতে পাবে ॥১০] 
সমন্ত প্রাণীকে অভয দান কবিযা যিনি মৌনাবলম্বনপূরববক বিচবণ কবেন, 

তাহাব কখনও কোন প্রাণী হইতে ভয হয না॥১১1 
যিনি নিজদেহস্থিত প্রাণাঁদি পঞ্চবাযুকে অগ্রিহোত্র ক্ষেত্র কবিযা শবীবস্থিত 

জীবাস্মাকে পবমাত্বাতে আহুতি প্রদান কবেন; সেই ত্রান্মণ ভিক্ষালন্ধ হোমীয় 
্রব্যঘারা হোমকারী অগ্নিহোত্রীদিগেব প্রাপ্য  নিরববাণমুক্তি _ লাভ কবেন ॥১২। 

(১২) ' চিভাবিনা স বরদরতে হি লোকান্-_বদধ। 



১৭৮৪ ম্হীভারতৈ শান্তি-_ 

মোক্ষাশ্রমং যশ্চরতে যথোক্ং শুচিঃ সুসংকল্পিতমুকতবুদ্ধিঃ 

অনিন্ধনং জ্যোতিরিৰ প্রশান্ত স ব্রন্মলোকং শ্রয়তে মনুস্তঃ ॥১৩॥ 

ভরদাজ উবাচ। 

অন্মাল্লোকাৎ পরো লোকঃ শরীয়তে নোপলভ্যতে। 

তমহং জ্ঞাতুমিচ্ছামি তদ্ভবান্ বক্ত,মর্হতি ॥১৪| 
ভূগুরুবাচ। 

উত্তরে হিমবৎপার্থে পুণ্যে সর্ববগুণান্িতে | 

পুণ্য ক্ষেম্যশচ কাম্যশ্চ স পরো লোক উচ্যতে ॥১)॥ 
সপ ীপশ সপ পপ পদ সপ | শী ৩ পিপিশীপী স্পা পি শত শশাশিপাশপাসিস্প 

ভাবতকৌযুদ্ী 
মোক্ষেতি। য: গুচিঃ বাঁগদেষাদিনিবৃজ্তা৷ পবিভ্রচিত্তঃ সুসংকল্পিতীৎ কামীৎ যুক্ত বুদ্িন্ত স 

ভাঁদৃশশ্চ সনূ, যখোভং মোটা শ্রম চতু্াশ্রমং চবতে অবল্ষতে 3 জ মাঃ, অনিশ্ধনং কাশ 
জ্যোতিবগিমিব, প্রপাস্তমনূগ্র ব্রহ্ছলোকঃ শ্র্নতে ॥১৩ 

তং ব্র্লোকং পৃচ্ছান্নাহ অস্বাদিতি। নোপলতভ্যতে ন প্রত্যক্ষীক্রিথতে ॥১৪ 

উত্তৰ ইতি। ক্ষেম্যঃ কল্যাণকবঃ সর্ববথ| বমণীদতবাঁৎ কাম্যশ্ট (১৫ 

ভীবতভাবদীপঃ 
চয়তে্থপুত্রযথ পৌত্রং চয়ত ইত্যাদৌ দৃষ্টমূ। চযতে ক্ষিণোতি ॥১২। এতদেবাহ-মোক্ষেতি। 
স্থতবাং লক্কল্লিতমুক্তা বন্বক্পহীন! বুদধিরধন্ত। ব্রদ্মৈব লোকে ব্রর্থলোকত্তম্॥১৩! এবং মসাধনাং 

বর্মবিষ্াং শ্রত্া ব্বসাক্ষাৎকাবোপাষং জিজ্ীস্মানঃ পৃচ্ছতি-_-অক্মা্দিতি। পবোলোকঃ পবমাত্মা, 

জঞাতুং সাক্ষাৎ বর্ত,মূ॥১৪॥ উত্তবে ইতি। অব্রেদ্রমবধেধম-_কিমিহ শ্রোতৌ হিমবদুত্তবভাগ এব 
পবলোকতেন প্রতিপাগ্থতে উত শ্রতিপ্রসিদ্ধ: পবমান্মেতি। তত্র শ্রোতার্থলাভে সম্তবতি 
লাক্ষণিকার্থনাগ্রাহতবাৎ। হ্বর্গসদৃশঃ পুণ্যরজ্জনপ্রাপ্যে। ভূতাঁগ এব আশ্রমতররধর্ম্ফপন্তোপসহহাধ্ত্া- 
দিতি প্রাপ্ডে রম: ৷ অনিম্ধনং জ্যোতিবিব প্রশান্ত স ব্র্ধলোকং শ্রযতে মনুষ্য ইতে/তদাক্য- 
সম্নস্তবমুখিতযোঃ গ্রশ্নোভরযৌ্র্বিষ্াপ্রকবণস্থয়োত্তৎপবত্বে সম্ভবত্যসনলিহিতাপ্রবভগ্রাচীনা" 
শ্রমধশ্ম্ফলোপসংহাবপবত্বকল্পনং ন যুজ্যতে। তেষাং তত্র তত্র তন বস্বপাবাপ্তিঃ ম্বিতে চা 

সখ পন রস আপি ও সি অপি লি কি ৪ ্ 

যিনি পবিভ্রচিন্ত ও কামনাবিহীন হইয়। যথোজ সযাসাশ্রম অবলম্বন কবেন। 

তিনি কাষ্ঠবিহীন অগ্নিব সায় প্রশান্ত ব্রহ্মলোক লাভ কবেন ॥১৩1 
ভব্ঘাজ বলিলেন--“ভগবন্! এই লোক হইতে কোন উত্তম লোক আছে 

বলিয়া শুনিতে পাই, কিন্তু দেখিতে পাই না। আমি সেই লোকে বিষয় জানিতে 
ছি আপনি ভাহা বু (১৪ 

(১৩) "* যুকতবুদ্ধিঃ '*শ্রয়তে দ্বিজাতিঃ--বর্দ। 
সপ পা ও শপ শপ আপ আশ 



গর্বণি, গঞ্চানীত্যধিকশততমোহ্ধ্যাঞ্ঃ ॥ ১৭৫ 

তত্র হাপাপকর্মাণঃ শুচয়োহত্যন্তনির্ঘলাঃ। 
লোৌভমোহপরিত্যক্তা৷ মানব। নিরুপন্দ্রবাঃ |১৬। 

ভপ্ পসকলীপীসিজ্রী | কলর তা পে কক এসকর পবিপ্রবিতে ক কি জিও 

তত্রেতি। তত্রলৌকে। মানবা নিবসন্তীতি শেষ: ॥১৬| 

ভারতভাবদীপঃ 

মানসমিতি ব্য ন দুণভ ইতি "স দহ্দগিবদ্দোষান্ জয়েল্লোকাংস্চ ছুরজয়ান্*ইতি ফণন্তোপ- 
নংহাবেণ তানপেক্গণাৎ। তইশ্চানর্ঘক্যপ্রতিহতানাং বিগবীতং বলাবলমিতি স্ঠায়েন সম্িধিপ্রকব- 
ধাভাং শ্রতিবের বাধতে! যথ! আকাশত্তলিদাদিতাত্র "সর্বাণি হ ব| ইমানি ভূতান্তাকাপাদের 
সমূংগদ্ন্তে" ইতি সর্বভূতোংপাদিশিঙ্গাদাঁকাশশ্রতিভূতাকাশপবাঁপি ব্রদ্দপবতন ব্যবস্থাগ্যতে 
তদিহাপি জষ্টবাম্। ন চ পূহাহমন্্মকবদিত উংকষ্টগ্ান্ত যৌগাতযা গ্াচীনাশ্রমহযধন্ফলতেনা- 
ঘয়ো! ভবিগ্যতীতি ধুক্তম্। প্রকরণাগ্ুণা্থসমর্পকতে অন্তবত্যুত্কর্যাযোগাৎ তত্মাদদ্ধার্থতে সতা- 
্াধতিয়া প্রতীয়মানমেতৎ প্রশ্নোত্ররমিতি ব্যাসকষ্টমবহিতঘধৈবালোচনীয়মিতি দিক্। শৃতি- 
যুকিভ্যাং জঞাতোইপি পবা ন সাক্ষাৎ ক্রিয়তে ইতি তৎসাক্ষাৎকাঁবোপারং বরহীতি প্রার্ধিতো 
ভৃগুরাহ--উত্তরে ইতি। উত্তরে আয্মোপশৰি্থানতবাদুংরুষ্টতবে হিমবৎপার্থে হিমবভল্যোধনত্র 
মেরশঝোদিতো নাসোবংশত্ত্ত পার্থে সমীপে জগ্গাণমধো, পুণো বহপুণ্যগম্যে। সর্বেগদৈ 

রমদীয়ত্বাদিভিূতে দেশে পুণাঃ অপহতপাপ্রু। থেমঃ সতাকামঃ সতাসফক্পঃ কাম্য; সর্বকামোগ- 

ভোগযোগস্চ পরো! লোক: পবণাত্মাভীতাচাতে | তথা হি মন্তান্ে ভমধ্যদেশনত রম্যতবাদিক- 

ুক্তম। “হেমরপে! ভ্রবোর্মধ্য মেরতি্ঠতি পর্বত: । তন্তাভিতো মী পারে গধাশখকোটি- 
যৌনন1॥ লবণেকুভ্বাসর্পির্ধিদীবজশাত্মভি: । সিদুভিঃ সগুতিদীপৈভৎসভ্বৈধিওপৌভরৈঃ 

মর: পারিযাত্রশ্” ইত্যা দিনা, ধ্রতীবপি “্য এযোহনস্তোহব্যক্ত আত্ম! তং কথমহং বিজানীগীম্ 

ইত্াপক্রমা “লোহবিযুককে গ্রতিটিত: সোংবিযুক্ত: কন্িন্ প্রতিটিত ইত্যাদিনা করবোন্রীগনত চ ধঃ 
স্ধিঃ*ইতাভেন তন্ত বেশগ্ত নিরপা ধিবগপ্রাপকবিমুক্তাখ্যসোপাধিকবব্বস্থাতোক্ে: । সৌপাধিক" 
রনষগুণাণ্ঠ“্য আত্মাইপহতপাপ্]া! বিজবো। বিমৃত্াধিশোকে। বিজিবৎসোহপিপামঃ সত্যকানঃ 

সহান্যর” ইতি শতিগ্রনিতাঃ । তদদিদমুক্রম্--হিমবংপার্থে পো লোক ইতি 1১| তত্রেতি । 

অপাপকর্ত্াদিগুণচতুটবৈত্তৌ। মানবাণতত্র গতাঁঃ সন্তে! নিধপত্রবা ভবন্তীতি যোজনা । তথা চ 

ইতিং--পতং বা এত সেতুং তীর: সনদ্ধো। ভবতাপতাগি সমপতাগী ভবতি” ইতি দেতু- 
88570855555557758855818578558555885288 

ভূ বলিলেন--পুপ্যময ও সর্ববগণসম্পনন হিমালয়পর্্বতের উত্তর দিকে একটা 

দেশ আছে? তাহাকেই পুণ্যময় ও মঙগলময় সকলের বাসথদীয় উত্তম লোক বলে ॥১৫া1 

মেই দেশে যে সকল মানুষ আছেন, তাহারা কোন পাপ কার্য কবেন না, 

সর্ব! পবিত্র ও অত্যন্ত নির্মল থাকেন এবং ভাহাদেব লোভ, মোহ বা কৌন 

উপত্রব নাই 1১৬। 
২২৪ 



১৭৮৬ ভারতে শান্তি 

স ব্বর্গসদূশো দেশস্তত্রযুক্তাঃ শুভা গুণাঃ। 
কালে মৃত্যুঃ গ্রভবতি স্পুশস্তি ব্যাধয়ো ন চ ॥১থ] 

ন লোভঃ পরদারেধু স্ব্দারণিরতো জনঃ | 
নান্যোন্যং বধ্যতে তত্র দ্রব্যেধু চ ন বিল্যয়ঃ 1১৮॥ 

পরো হৃধর্ণো নৈবান্তি সন্দেহে৷ নাপি জারতে। 
কৃতস্ত তু কলং তত্র প্রত্যক্ষগুপলভ্যতে ॥১৭॥ 

ভাবতকৌমুদী 
সইতি। যুক্তাঃ দ্বিভাঃ। কানে অতিবৃন্ধবধি 1১৭1 

নেতি। ভ্রব্েবু 'আশী্বপেষু নন্ধেদূপি ন বিশ্বগ, সর্ব্রষাঁদেব তল্নাীভাঙ১৮। 

পব ইতি। গবো! নঙ্গন্ অধর্থো নাস্তি, কিন্তু গননাদৌ কুদ্রকাটাদিহননাধর্শেন বর্তত এব, 
তু প্রাণাঘানাদিমাহ্রেণৈব নগ্যঠীতি ভাব দেহো ব। চৈতত্ববিশিষ্দেচে বা ইঞ্জিয়াদিকো| ব| 
আত্মেতি সনদেহোহপি ন জাতে সর্নোধানেব তন্বজ্ানসতাং। হতত্ত ঘাগাদেঃ ফলং দুখাদি 0১৯ 

ভাঁবতভ।বদীগঃ 
মাক্মানং তীর্ভ। এপ্য সমাধিকানে ॥১খ। তর কতো ইতি সঙগন্ধং | অগুত্যবাস্বী। সনাধিকাঁণে 
প্রবতি ঈশ্ববা। ভবতি | “সদ্াদেবাস্ত! পিতলঃ নযুভিঠস্ডি” ইতি তত সতাসঙ্গরশ্রবণাৎ | 'অভএব 
চান্ঞাধিপতিবিতিহ্থতা সত্যসদক্পহ!দেব বিগানভাপিপতিবন্ত ঈখবোহুন্যো। নানি কিশ্বমমেৰ 
সর্সেশ্বব ইতি হুত্রার্থ;। 'অভএব স দেশ: হিসবংপার্খাখ্যে| ভবে মরধ্যদেশঃ ্ নদৃশং সতাসদমাদি- 
ুণাবিভাবসান্যাৎ। নিবপত্রবা। ইত্ান্ত বিববখং ব্যায়! ন স্পুশস্তীতি ॥১৭| "আত্মনিগুন 
আত্মক্রীড় আত্মবতিঃ” ইত্যাদিশ্রতেবর্থ; সংগৃন্নাভি--ন লোভ ইতি। পনে অনাস্মইৃভাশ্চ তে 
দাবাশ্চেতি লমাঁসঃ। ন্ব আনব দাবা্তত্র নিবতঃ যতঃ অছরনঃ বাঁধিতবাহলোকঃ নান্তোন্ং 
বধ্যতে তত্র ভেদাভাবাৎ। প্রব্যেষু সবক্পনাজাপনতেষু ন বিশ্বন আশ্চর্বুিনান্ডি। “ইদং সর্া 
বদরমান্ে”ত্যাদিআতিভাঃ সরবান্তাতমমাত্ত্বাববারণীং। হি যততঃ, তত্র পবে|হনাম্সৃতঃ আবর্মঃ 
অনৃতারদির্নান্তি এবং ব্রচ্মলোবং ন বিনাতানৃতেন হি প্রত্যুঃ। ইতি শ্রতেবনৃতস্তাপ্রানন্ত তৎ- 
পিধায়কতবাদরনৃতাভাবে এব তদীবিভবসম্তবাৎ। সনদেহঃ_কিং দেহাদিবান্্া, উতাহত্তে!ভোহপি 
কর্তাইকর্তী৷ বাঁ অবর্ভাইপি একেহেনেকো। বেত্যবংবপঃ সং ন জাষতে তত্বাপবোশীকবণাৎ 
“ছিনতেসর্বসংশয়া” ইতি শ্রতেঃ।১৮1 ক্ৃতন্তাটিতন্ত যোগন্ত কর্ধনাতরস্ত বা. এনং সর্দং তদভি- 

সেই দেশটা হর্গেব তুল্য, সেখানে সমস্তই মঙ্গলগয় গুণ বচিয়াছে। যথাকালে 
মানুষের মৃত্যু হয় এবং কোন বেগ কাহাকেও স্পর্শ কবে না ॥১৭|| 

সেই দেশে সমস্ত লোকই আপন আপন ভার্য্যাতে নিবত আছেঃ কিন্তু পব- 
ভার্যাব প্রতি লৌভ কবে না, পবম্পব হিংসা কবে না এবং আশ!নুবপ দ্রব্যলাভ 
হইলেও তাহাতে বিস্মিত ত হয় না ॥১৮। 

(১৭) ." তত্র থানাঃ শুভা! গুখাচ, নদ 

পপ পিপিপি 
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পানাসনাশনোপেতাঃ প্রাসাদভব্নাশ্রয়াঃ। 

সর্বকামৈর্তাঃ কেচিদ্ধেমভিরণড়ূষিতা ॥২০॥ 
প্রাণধাবণগাত্রস্ত কেধাঞ্চিদুপপদ্াতে। 
আমেণ মহতা কেচিৎ কুবব্বস্তি প্রাণধাব্ণায্ ॥২১| 

ইহ ধর্ণপবাঃ কেচিৎ কেচিনৈকৃতিকা নরাঃ। 
স্থৃগিতা ছুঃখিতীঃ কেচিন্নির্ধন। ধনিনৌহপবে ॥২২॥ 

ভাবতকৌমুদী 
পানেতি॥ মাশান্রল্পপং পান্গাসনম্ 'শনং ভৌদনধ্। তৈকপেতাঃ, প্রাসাদরূপাণি ভবনানি 

তদাশররাঃ [১৭। 

উডাদশবৈবময প্রদশনার্থমহদেশগ্া্জহ শ্রাণেতি।  কেষাফিদ্িছ্যামপি।  কেচিং 
শিল্পিনঃ 1১ 

ইচছেতি। ইহ দদিন্ দেশে। নৈরতিকাঃ শঠীত 0২৭ 
ভন্তভাবদীপঃ 

মনেতি হকির গ্রহণ: সাধুকর্দিগিতি হগবিহ্ায়াৎ মর্গাকরেবান্তভীবশ্রবশীৎ 1১৯। নর্দকামৈবিতি 
সার্ঘশকচ্ছমেকং বাকান্, ইহালিন্ বো; মনে। ছিতাঃ ছেচিদ্যোগিনঃ মর্ম মৈতৃতা আবৃতাঃ 
মহ্োমুহনাবর্ঘগ ইতি ভাব:1১০। প্রাণে পবমাঘনি খাব |ং মর্বোঘাং কামানাং প্রবিশাপনং তন্মাতমেব 
কেবাছিদিধভোগেইপি বিবকানাসুণণগ্ঘতে ধুলাতে ন তু কানভোগঃ | মধ্যমানাং ত্েতং 

ক্রেশদাধাদিতা15- শ্রমেণেতি। ফেচিদ্ধোগৈখধং পাপা ধন্র্পব। ব্যাসনাবদাদির: | পবোপকাবা- 
দৈব হি তেং মিনি স্বভোগয় ৪১১॥ কেচিন্রৈর তিক) 'আম্মব্চনপব! বাহভোগেন যোগভং ধর্ম 
নাশ্যসঃ। অতএবান্টে ধর্বপণবাঃ ভুখিতা নৈরুতিকাস্ত ছুঃখিতাঁঃ যতো নির্ধনাঃ নীনপুণ্যাঃ। 

পচ ৯ শি পি পি রস ৯ শসা আপ 

সে দেশে গুকতর কোন অধর্্ম নাই, আযাব উপবে কাহাবও সন্দেহ জন্মে না 

এবং সকলেই কৃতকর্মের কল ভংদণাং লাভ কবে ॥১৯ 

আর সে দেশে সকলেই আশাগ্বপ পান, ভোজন ও আসন লাভ কবে এবং 

অট্টলিকায বাস করে , বিশেষতঃ, সমস্ত অভীষ্ট বস্তই প্রাপ্ত হয; তাবপব অনেক 
লোকই ব্ণালঙ্কারে অলন্বত থাকে ॥২০॥ 

আর এই দেশে কতকগুলি পণ্ডিত লোকেবও কেবল প্রাণধাব্ণমাত্রই সম্ভব- 

পর হয; আবাব কতকগুলি শিল্পী গুকৃতব পবিশ্রম কবিষাও কেবল প্রাণধাবণই 
কবে ॥২১। 

আর এই দেশে কতকগুলি লোক ধার্মিক, কতকগুলি মমধার্িক, কেহ কেহ 
সুখী, কেহ কেহ ছুঃখী এবং অন্যে ধনী, আবাব অনেকে নিধন 7২২ 



১৭৮৮ মহাভারতে শান্তি 

ইহ শ্রমো তয়ং মোহঃ ক্ষুধা তীব্র! চ জীয়তে। 

লোভশ্চার্থকৃতো৷ নৃণাং বেন মুহত্ত্যপত্ডিতাঃ |২৩| 

ইহ বার্ড! বছুবিধা ধর্ম্াধর্ন্থা কারিণঃ। 

যস্তদেদৌভয প্রাজ্ঞ পাপন ন সলিপ্যতে 1২৪] 

নোঁপধং নিকৃতিস্তেষং পরিবাঁদো হদুরিতা। 
পরোপঘাতো৷ হিংদ চ পৈশুন্যমনৃতং তথা ॥২৫॥ 
এতানাসেবতে বস্তু তপস্তন্ত প্রহীয়তে | 

য্তেতাননাচরেদ্িদ্ান্ তপস্তস্ত বিবর্ধতে [২৬| (বুগ্কম্) 
ইহ চিন্তা বহুবিধা! ধর্মাধর্মহ্য কর্মণঃ | 
কর্মভূিরিরং লোকে ইহ কৃত্ব! শুভাডভমূ। 

গুভৈঃ গুভমবাপ্রোতি তথাশুতমথান্থা |২৭। 
25227 ড় 

ইহেতি। অর্থেন ধনেন নিনিতেন কৃতঃ 1১৩ 
ইহেতি | বার্তা বৃত্ান্তঃ | উভরং ধর্মধর্মকবমূ, বেদ গ্লানাতি 0১৪ 
সৌপধমিতি। সোপধং সচ্ছলমূ, নিক্কৃতিঃ শঠভা। পৈশস্তং খলতী। তত্ত তগস্থিনৌ- 

হপি 1২৫--২৬। 

ভারতভাবদীপঃ 
'অপবে ধর্দরপবান্ত ধনিনো বোগজধন্বেণ পবোপকাবনজং ধর্দধনং বর্দন্থঃ 1১২ ইহেতি। নৈরতি" 
কাঁনানিহ লোকে শ্রমাদিকং ভবতীতর্থ:1১৩। বার্ভাঃ কুশল: ধন্দীধর্চন১ ধর্দাধন্য়োবিতি 
ূ্বেণ সহ সারদিক্লোকঃ। য ইতি। | উভ ধনণীধনীবুপাদেয়হেরতদ। বেদ 1১৪ মোপণ নান 

এই দেশে সমুষ্যদেব শ্রম, ভয়, মোহ, তীব্র গুধা ও ধনলোভ জন্বিয়া থাকে; 
যাহাতে মৃথেরা মুগ্ধ হয় ॥২৩| 

এই দেশে ধর্মকারী ও অ্র্কাবী লোকদদিগের নানাবিধ বৃত্তান্ত ঘটিয়। থাকে; 
কিন্তু যে পণ্ডিত লোক সেই ধর্্রও অধন্্স উভযেব ফল জানেন, ভিনি পাঁপে লিপ্ত 
হণ না ॥২৪॥ 

কপটতা, শঠতা, চৌর্যা, পবিবাদ, পবদোবাবিদ্কাব, পবাপকাব, পবহিংসা, 
খলতা ও মিথ্যা-যিনি এই সমস্ত দোষ কবেন, তিনি তপন্বী হইলেও তাহার ভপন্তা 
নষ্ট হয়; আব যে জ্ঞানী লোক এই সকল দোষ কবেন না, তীহাঁব তপস্া বৃদ্ধি 
পীয়।২৫-২৬ 

&৩) "* বেন মৃহ্তি পর্িতা্ট বর্ধ+” 
পাশ পতি লীললীক ৪৮. 
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ইহ প্রজাপতি; পুব্বং দেবাঃ সর্ধিণণীন্তথা। 
ইঞ্টেউতপনঃ পৃতা! ত্রহ্মলোকমুপাশ্রিতাঃ ।২৮| 
উত্তবঃ পৃথিবীভাগঃ সর্বপুণাতমঃ শুভঃ। 
ইহস্থান্তত্র জায়স্তে যে বৈ পুণ্যকূতো জনা |২৯ 
অসংকর্ধণি কুব্বাণান্তির্যযগ্বোনিষু চাঁপরে। 
শনিণায়ুষস্তথা চান্যে নশ্যন্তি পৃথিবীতলে ॥৩০॥ 

অন্যোন্যতক্ষণাসক্তা লোৌভমোহসমন্থিতাঃ। 

ইহৈব পবিবর্তস্তে ন তে যাক্তযত্তবাং দিশমূ ॥৩১| 

ভারতকৌমুদী 
ইঞ্তি। চিস্থা! বিচার: | শুভাশ্বভং পুণাপাপনূ। যটপাদৌহয়ং শ্লোক: 1২৭] 
ইহেতি। পাদিগণৈ: সছেতি মধিগণাঃ | ইচ্1 যাগং কতা ২৮ 
উত্তর ইতি। মর্কেভো| দেশেভাঃ পুণাতমঃ| জয়ে যুতোঃ পবম্ ॥২৯। 
অসদিতি। তিথ্যগষোনিধ, মগোতরপ্রাণিমু জায়ন্ত ইত্যন্বৃতি: 0৩০ 
অন্বোহতি। 'অহোহভদণাসকাঃ পরদ্ণবক্ষাতিকারিণঃ ৩৯] 

ভাবতভাবদীপঃ 
0২৫] তাগো যোগদধন্মট২ এ ত্দাদিছৈৰ ধর্দাধন্বিচাবঃ কার্ড ইত্যাহ সার্দেন-_ইহেতি। 
চিন্তা বিচার: তনেবাহ--কন্মেতি ॥২৭] ইষ্টমগ্ততমং তপে! বেষাম্, ব্রলোকং হিমবংপার্খম্ 

[পা তহ বৈ তঁৈব স্ঞায়ন্ত্রে আবির্ভব্তি ১৯॥ মংকাবং যোগে আদবম্। খচ্ছস্তি প্রাপুবস্তি 

এই দেশে ধন্িণ্ও অধধ্ম'কম্মের বহুবিধ বিচার হইযা থাকে? ইহা কর্ম 
ভূমি এবং এই দেশে মানুষ পুণ্য ও পাঁপ কবিষ| পুণ্য শুভ ও পাপে অণ্ভ ফললাভ 
করে ॥২৭॥ 

ূ্ববকালে ব্রদ্মা এবং তপস্যাঁভিলাধী খাষিগণ ও দেবগণ যজ্ঞ করিষা পবিত্র 

হইযা ব্হ্মলোকে যাইয1 আশ্রষ লইযাছিলেন॥২৮ 
গৃথিবীর উত্তর অংশ সর্বাপেক্ষা পুণ্যতম ও মঙ্গলময; যে সকল লোক এই 

দেশে থাকিয়া পুণা কর্ম করেন, তাহারাই মৃত্যুর পরে সেই দেশে জঙন্নিযা 

থাকেন ॥২৯1 

আর অসংকার্য্যকাবী লোকেবা মৃত্যুর পৰে তির্যাগ্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ; 
আর যোগী মহাত্মার! আযু ক্ষষেব পরে এই ভূমগুলে অদৃশ্ব হইয়া যান অর্থাৎ 
পরমাত্মাতে লীন হন ॥৩০ 

৬) যদি সংকাবযুছনতি-.বদ বন্ধ। 



১৭৯০ মহাভারতে 

যে গুরূন্ পয়ু্ণপাসন্তে নিয়তা ত্রন্মচারিণঃ। 

পন্থানং সর্বলোকানাং বিজানন্তি মনীষিণঃ ॥৩২| 
ইত্যুক্তোহয়ং ময়া ধর্ম? সংক্ষিপ্তো ব্রহ্মনির্শিতঃ 

ধর্মাধর্মো হি লৌকন্ত যো বৈ বেত্তি স বুদ্ধিমান্ ॥৩৩| 
ভীল্ম উবাচ। 

ইত্যুক্তো। ভূগুণা রাজন্ ! ভরদ্বাজঃ প্রতাঁপবান্। 
ভূগুং পরমধর্থ্াত্ম! বিস্মিত; প্রত্যপূজয়ৎ ॥৩৪। 

এষ তে প্রসবো রাজন! জগতঃ সম্প্রকীর্তিতঃ। 
নিখিলেন মহাপ্রাজ্ঞ ! কিন্তুয় শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৩৫।॥ 

ইতি প্রীমহাভারতে শতসাহক্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্ববণি 

_ মোন্গধর্থে ভৃগ্ভরদ্বাজসংবাদে পঞ্চাশত্যধিকশততমৌহধ্যায়ট |০] ৯ _ 

ভাবতকৌমুদী 
যইতি। নিয়ত উপবাসীিনিযমবন্তঃ ৷ পন্থানং পুর্/পাঁপন্তং মার্গম্ ॥৩২ 
ইতীতি। বর্ষণ বিবিঞ্িন। নির্শিতিঃ প্রবর্তিত; ॥৩:॥ 
ইতীতি। প্রতাঁপবান্ তপঃপ্রভাবশাী, বিস্মিতঃ অলোকিকবিষবশ্রবণাৎ ৩৪ 

ভাবতভীবদীপঃ 
অন্তথী দৌষমাহ--তির্থাগিতি ॥৩৭। ইহৈৰ সংসাবে উত্তবাং দ্দিশং হিমবংপার্খবস্ ॥৩১1 বোগকলা- 
লাভে সদাচাধ্য এব শবলীকবণীয়ঃ । “আচাধ্যমাঁন্ পুকষো৷ বেদ নৈঘ] তর্কেণ মতিব।পনেয়ে” 

ত্যার্িশ্রুতিভ্য ইত্যাহ--যে গুন্ননিতি। নিযতাঃ শমদমোপবত্যাদিযুক্তাঃ। ব্র্নচাঁরিণঃ ব্র্ষণেঠব 
চাঁবঃ কাযবাম্বন্সাং প্রবৃত্িষাম্। পথ্থানং গমনাঁগমনমার্গম। সগ্ুণং বর্গ নিগুবস্তপ্াপ্িঘাবং 
জানস্তি ॥৩২॥ নস্তি।৩২। ব্রদ্নিস্মিতো বেদুপ্রকা শি; তি ধন্মাধেন্র, লোকন্ত ঠকর্ব্যাকর্তবার্থো) 1৩৩ বিস্মিতঃ 

আর যাহাবা পবস্পব ক্ষতি কবে এবং লোভ ও মৌহসমন্বিত থাকে,  তাহাবা 

রা পৰে আবাব এই ভূমগ্ডলেই জন্মগ্রহণ কবে ; কিন্তু উত্তর দিকে যাইতে পারে 
না! ॥৩১॥ 

ধাহাবা গুকশুঞ্ষা করেন এবং নিয়মবান্ ও ব্রহ্মচারী থাকেন, সেই মনীষীবা 
সমস্ত লোকেব গন্তব্যপথ অবগত হন ॥৩২॥ 

ভবদাজ! এই আমি তোমাব নিকট সংক্ষিপ্ত ব্রহ্মনিন্মিত ধর্ম বলিলাম। যিনি 
লোকেব ধর্ম ও অধর্স্স জানেন ; তিনি জ্ঞানী বলিয়া গণ্য হন" ॥৩৩| 

ভী্ম বলিলেন--“বাঁজা ! ভূগু এইবপ বলিলে, তপঃপ্রভাবশাঁলী ও পবম- 
ধন্মণত্বা ভরদাজ বিস্মিত হইয়। ভূগ্ুব গুব পুজা কবিলেন? ॥৩8 

গা পপি ৬ ৯ সিল ৯৩ সি 

ক ০. দ্বিন্বত্যধিকশততমৌহ্ধযায় বং বঙ্গ বর্ধনি। 
পাখি 



ষড়শীত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 
কক্ষ 

যুধিষ্ঠির উবাচ। 
আচাবস্ত বিধিং তাত। প্রোচ্যমানং তৃযাঁনঘ !। 
শ্রোতুমিচ্ছাসি ধর্মজ্ঞ ! সর্বজ্ঞ হাসি মে মতঃ ॥১| 

ভীম্ম উবাচ। 

দুরাচার৷ দুর্বিচেষ্টা ছুপ্রজ্ঞাঃ প্রিয়নাহ্সাঃ। 
অসন্তত্তিতি বিখ্যাতাঃ সন্তস্চাচারলক্ষণাঃ ॥২ 

পা জল (০ পপি শে পা পাপ পপ আস 

ভ 

উপমূংহবতি এব ইতি। প্রসব উংপত্তিঃ | নিথিলেন প্রকাবেণ ৩৫ 

ইতি মহামহৌপাঁায়-ভাবভাঁচা্যা-শরীহবিদাঁসসিদ্ান্তবাীশভ্াচা্যবিবচিতায়াং মহাভাঁবত- 
টীকায়াং ভাবতকৌমুদীসমাখ্যাযাং শান্তিপর্ববণি মৌন্বর্থে পরা শীত্যধিকশততমৌধ্ধ্যাফঃ || 

আচাবস্তেতি। বিধিং প্রকাঁধমূ, হে তাত। তাতবং সম্মানার্হ 11১1 
ছুবিতি। ছাঃ গ্রজ্ঞাঃ বৃদ্ধিরষেধাং তে, প্রিয়ং সাহসং চৌধ্যাদিকং বেধাং তে। আচাবঃ 

সদ্বাবহাঁধ এব লক্ষণং চিহৃং যেষাং তে ॥২| 

ভাবতভাবদীপঃ 
্ততাগৈতশ্রবণেন ৩৪ এব প্রত্যগাত। ক্গগত: এসব: কাঁবণং নিখিলেন সাঁকলোন মন্কীন্তিতঃ। 

"পবৈবদশিতঃ গন্থাঃ শতিযুক্তিবলান্ম।। যথাকথরিছ্ীতঃ পণ্ডিতাঃ শোধযন্ধ তম্।”1৩৫1 

ইতি তি শান্তিপর্ঘণি ী মোক্সধর্মে নৈশকীয়ে ভাঁবতভাঁবদীপে পঞ্চা নত্যধিকশততমোধধ্যাধঃ1১৮৫| 

মহাপ্রাঙ্ড ; বাজা! এই আনি তোমাৰ নিকট জগতেব উৎপত্তির বিষয সমস্ত 

বলিলাম। এখন তুমি আব কি শুনিতে ইচ্ছা! কঝ, ॥৩৫| 

যুধিষ্টির বলিলেন--পনিষ্পাপ ধম্মন্ঞ পিতামহ! আমি আপনাকে সর্বজ্ঞ 
বলিয়। মনে কবি; সুতবাং আপনি আচাবেৰ প্রকাৰ সকল বলুন , আমি গুনিতে 
ইচ্ছা কবি'॥১॥ 

ভীগ্ম বলিলেন-_দ্দুবাচাব, ছুশ্চেষ্ট। দুরুদ্ধি ও সাহমপ্রিয লোকদিগকে অসৎ 
বলে; আব সদাচাবসম্প্ন লোকদিগকে সৎ বলিষ। থাকে ॥২॥ 

35 



১৭৯২ মহাভারতে শান্তি- 

পুরীষং যদি বা! মৃত্রং যে ন কুবর্বস্তি মানবাঃ। 
রাজমার্গে গবাং মধ্যে ধান্যিমধ্যে চ তে শুভাঃ |৩| 
শৌচমাবশ্ঠকং কৃত্বা দ্বতানাঞ্চ তর্পণমূ। 
ধন্মমাহু্নুস্যাণামুপম্পৃশ্য নদীং তরেৎ |8| 
ূর্ধ্যং সনদৌপতিষ্ঠেত ন চ সৃূর্য্যোদয়ে ব্বপেৎ। 
সায়ংপ্রাতর্জপে সন্ধ্যাং তিন্ পূর্বাং তথেতরাম্ 0৫] 
পঞ্চার্ছো ভোজন: ভূঙ্গযাৎ প্রাঙ্ুখো মৌনমাস্থিতঃ। 
ন নিন্দ্যাদ্যভকষযাংসচস্থাছু ্বাছু চ ভক্ষয়েৎ|৬| 

ভারতকৌমুদী 
পুবীয্মিতি। নকুর্বস্তি ন বিহ্স্তি। শুভাঁঃ সদাচারাঃ 1৩ 

শোঁচমিতি। আবশ্তকং শোঁচং মলমৃত্রাদিত্যাগাঁনন্তবং মৃতগ্রক্ষালনং কৃত, নদীং তবে 

গ্রবিশেং, ততশ্চ উপপ্পৃশ্তাটমা দেবতাঁনাং তর্পণং কুরধ্যাৎ, ইমং মনম্যাণাঁং ধর্মাহুর্দনীিণঃ | 
ঈমৃগর্থ্ ত্যন্তরসংবাদাৎ || 

কুর্যমিতি। সদ! নিতম্ উপতিষ্ঠেত উপাসীত। প্রত: পূর্বাং দিশং তথা! সায়মূ, ইতরাং 

পশ্চিমাং দিশম্ অভিমুখ্যেনাশ্রযন্ তিষঠন্ সব্ধযাং প্রাধান্তেন সন্ধ্যান্তগতাং সাবিত্রীং জপেৎ 1৫1 

পঞ্চেতি। পাদছয়ং পাপিঘয়ং মুখঞ্চেতি পর্চাঙ্গানি প্ররক্ষালনেন আর্রণি যন্ত সঃ ভুজাত 
ইতি ভোজনমন্সাদি। অন্যভঙ্্যান্ অন্তেষাং খাগ্ানি স্বাছু স্বাছু ক্রম্ণোধিকাধিকং ম্বাছু বন্ধ ॥৬| 

ভারতভাবদীপঃ 

সংঙ্গেপেণ প্রাগুধমাচাবং যোগঞ্চ বিস্তাবেণ প্রতিপাঁদফ়িতুমধ্যায়ত্রযমাবভাতে-_-আচাবন্ত 

বিধিং তাতেত্যাদি।১| আচাবে| লক্ষণং জাঁপকং যেষাং যত আচাঁবং জিজ্ঞাসসেহত: সাঁধুরসীতি 
ভাব: ॥২--৩! শোঁচং কৃত্বা উপন্প্শ্ত আচম্য, লদ্রীং তরেদবগাহেৎ ততন্তরপণমিতি সহন্ধঃ 101 
জপেৎ সাবিত্রীং সদধ্যামুপলক্ষা তিষঠ,পতিষ্ঠেত চ হ্বগৃহোকতৈর্ন্ৈঃ, ইতবাং পশ্চিমাম্॥৫| পঞ্চ_ 
পাদে। পাণী মুখং চেতি পঞ্চ আর্দরীণি যস্ত ভোজনমন্গং অন্নভকষ্যান্ ওদনমপূপাদীংস্চ / 

যে সকল মানুষ রাজপথে, গোসমূহেব মধো এবং ধান্তমধ্যে মলমৃত্র ত্যাগ ন! 

করেঃ তাহারা সদাচারসম্পন ॥৩| 

মান্য অবশ্কর্তব্য মলমৃত্র ত্যাগেব পরে মৃত্তিকাশৌচ কবিয়া নদীতে অবগাহন 
করিবে; তাহার পর আচমন করিয়া দেবতর্গণ করিবে; ইহাকেই পণ্ডিতেবা 
মন্ুয্যুগণের আচার বলেন ॥8॥ 

যথাসম্ভব ঘিজাতিগণ প্রত্যহ ূর্ধ্যোপস্থান করিবেন ; কিন্তু হূর্য্যোদয়ের পরে 
আর শয়ন করিয়া থাঁকিবেন না এবং প্রাঃকালে পূর্ববমুখ আর সাযংকালে পশ্চিম 
মুখ থাকিয়া, সন্ধ্যার অন্তর্গত গায়ত্রী জপ করিবেন ॥৫1 

টি 
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আর্পাশিঃ সমুতিষ্ঠেৎনার্পাদঃ স্বপেমিশি। 
দেবধির্ারদঃ প্রাহ এতদাচারলক্ষণমূ॥৭] 

, শুটিং দেশমনভ্বাহং দেবং গোষ্ঠং চতুজ্পথমূ। 

্রাহ্মণং ধান্মিকং চৈত্যং নিত্যং কুরধযাৎ প্রদক্ষিণমূ ॥৮| 
অতিথীনাঞ্চ সর্বেষাং প্রেম্তাণাং স্বজনম্য চ। 

সাঁমান্তং ভোজনং ভূত্যৈঃ পুরুষস্ত প্রশস্তাতে ॥৯| 

সায়ং প্রারত্নুষ্াণামশনং বেদণিম্মিতমূ। 

নান্তর। তোজনং দৃষউমুপবাসী তথ! ভবে ॥১৭ 

.... ভাবতকৌমুদী 
আর্েতি। সমুভতিচেৎ ছেজনান দ্ববঃ গাত্রাথানঃ কুধ্যাৎ 19॥ 

গুচিমিতি। শুটিং দেশং গেঁমাদিস্থানগ্, অনড্যাহং বৃষমূ। ধার্থিকং ত্রা্গণদ, চৈত্যং 

দেবতাঁষতন্ম্ |॥৮॥ 

অতিদীনামিতি। থ্রেমাাং কন্মকাধিণাম্। সাঁান্ং সাধাবণ; সমানমিতি যাবৎ, তৃত্যোঃ 

শহ ৯] 

মাধমিতি। সার" বাত্রৌ, গ্রাতদিবসে, অধনং ভোজনগ্, বেদনিন্মিতং বেদেকিম। তথা 

ভীনৃগাবণেন উপবাঁদী উপবাসফনভাঁদী ভবে ॥১০| 

রী ভাবতভাবদীপঃ 

আর্্রগাণি কৃতৌত্তবাপাশন ইতার্ঘঃ। নার্রপাশিবিত্যপপাঠঃ ॥৭॥ শুচিং দেশং বজাদিশাশাদ। 

চৈতা* দেবতায়তনম্1৮॥ সামান্ঠং সাধাবণং পাকভেদং ন কৃর্্যাদিত্যর্থঃ 9 তথাকুর্বন্ যথা 
৯ পি পি পরল পিসি সস সপিস্পি পা সপিসপপিসিসসি্ি 

পাঁদযুগল, হস্তযুগল ও মুখমগ্ন প্রক্ষালন কবিষা পূর্ববমূখ হ্যা মৌনাবলম্বন- 

পূর্বক অন্ন ভোজন কবিবে , কিন্তু অন্ত খাস্েব নিন্দ। কবিবে না এবং ক্রমশঃ 

সুস্বাদু ু ম্বাদু বন্ত থাইবে ॥৬| 

ভোজনেব গবে আও্দরহস্ত অবস্থায় গাত্রোথান কবিবে; কিন্তু বাত্রিতে আর 

চবণ হইযা শযন কবিবে ন|| ্যষং দেবর্ধি নাবদ এই আঁচাবেব লক্ষণ বলিযাছেন 1 

পবিত্র স্থান, বৃষ, দেবধিগ্রহ, গো, চতুষ্পথ, ধান্সিক ত্রান্মণ ও দেবতাষতন 

প্রত্যহ প্রদক্ষিণ কবিবে 1৮॥ 

অতিথি সর্বপ্রকাঁৰ কর্মচারী, আব্বীষন্বজন ও গৃহস্বামীব-__ভূৃত্যবর্গেব সমানই 

ভোজন কৰা গ্রশস্ত ॥৯॥ 

(১০) ' দে্বনির্মিতি'* বন্ধ । 

২২৫ 

শে পা পিপাসা
 শশী শপ 
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হোমকালে তথা জূহ্বদৃতৃকালে তথা ব্রঙ্নন্। 
অনন্যন্ত্রীজনঃ প্রাজ্ঞে। ব্রহ্মচারী তথা ভবেৎ ॥১১॥ 

অমৃতং ব্রাঙ্গণোচ্ছিষউং জনন্যা হৃদয়ং কৃতমূ । 
তজ্জনাঃ পবুপাঁসন্তে সত্যং সম্তঃ সমাসতে ॥১২ 

লৌকমদ্দী তৃণচ্ছেদী নখখাদী তু বো নরঃ। 
_ শিত্যোচ্ছিউ, শুশুকো নেহযূবিন্দতে মহৎ ১৩] 

পপ ্প  প৯ 

ভাঁবতকৌমুদী 

হোমেতি। জুহ্বৎ হোমং কুর্কান্, ব্রন ভা্যাগমনং কুর্বান্। ন বিগ্ভতে অগ্যন্ত্রীজনঃ পবভার্ধ্যা 

ষন্ত সঃ ব্র্মচাবী তৎসদৃশঃ ॥১১ 

অমৃতমিতি | ব্রাঙ্মাণোচ্ছিষ্টম্ অনৃতম্ অনৃতভ্যং তথা বিধাত্রা৷ জনন্ত। ভ্দয়মিব ভিভকবং কৃতম্। 

অতএব যে জনাং তদ্াক্ষণোচ্ছিষ্ং পরু্ণপাসন্তে সেবন্তে খাদন্তি, তে সন্তঃ, সআং বর্গ সমাসতে 

আঁশ্রবস্তি, “সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রক্ধ” ইতি শ্রুতেঃ 1১১। 
লোষ্টেতি। লোগ্টমর্দী শশ্তদেত্রাপী৷ লোট্টচর্ণকাবী, গবাগর্থ, ভৃণচ্ছেদী, নখৈঃ খাদতীতি 

নখখাদী। নিত্যোচ্ছি্: প্রত্যহং পবোচ্ছি্ভোভী, শুক: শঙ্কুবিদধঃ শুকঃ পঙ্দীব মচদীর্ঘম্ 
আতুর্ন বিন্দতে ; মর্কাত্রবিমসংসর্্সম্তখাদিতি ভাঁবঃ 1১৩। 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
কালভোজী উপবাসফশং লভেতেতার্থ: ॥১০__১১॥ ত্রাঙ্গণতূক্তাবশিষ্টং মাতৃ দরয়মিব হিতকবং 

কতং ধাত্র! তদ্যে উপাসতে তে সত্যং ব্রহ্ম সগাঁদতে আসাদরগ্তি আহাবশুদে৷ সত্শুদ্ধিঃ সত্শুদ্ধৌ 
ধরব! স্থৃতি:॥ স্মৃতিলস্তে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষ ইতি ক্রমেণ আচাঁবশুদেত্রপ্রাপক হশ্রুতেঃ 

॥১২॥ শঙ্কশুক: কীলবদ্ধশুকবৎ পবাধীনো! বুখা। পণ্ডিত বা দন্ত্যাদিপাঠে সংশ্রেষকঃ ক।ম- 

লোভাঁদিবশঃ কুশকুসসংশ্লেষণ।৫থো। দৈবাঁদিকৌ দস্তযদধরানেব মুখাঃ পাঠঃ। পসন্ধুহ্ছকো। বিকুদক" 
ইতি মন্্র্ণাৎ, পাঁপো| বা বদ্ামৃতং ব্রাঙ্গণোচ্ছি্মিত)স্ত প্রশংসার্থং হিংদাময়ং যাগাদিকর্্ম শিন্যতে 
লোট্টেতি। _লোট্দী যক্তিববেদিকবখাখম্। তৃণচ্ছেদী বহিবাহবণার্থমূ। নখখাদী নখৈশ্ছিতা 

বেদে উক্ত হইয়াছে, মানুষ দিনে একবাব ও বাত্রিতে একবাব ভোজন কৰিবে 

কিন্তু ইহার মধ্যে ভোজন কবা বেদে দেখা যায় ন]। এই নিয়মে ভোজন কবিলে, 
উপবাঁসেব ফললাভ হয় ॥১০॥ 

যে বুদ্ধিমান্লোক হোমকালে হোম এবং কেবল খতুকালে ভার্ধ্যাগমন করেন; 
কিন্তু পবভার্ধ্যা গমন কবেন না, তিনি তাহাতেই ব্রহ্মাচাবী সদৃশ থাঁকেন ॥১১ 

ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট অমৃততুল্য এবং তাহাকে বিধাতা জননীব হাদয়েব ন্যায় 
হিতকাবী। কবিয়াছেন ; সৃতবাঁং ধহাবা সেই ত্রান্মণোচ্ছিষ্ট সেবন কবেন, সেই 

সজ্জনেরা ব্রন্ধলাভ করেন ॥১২॥ 
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বজুষা সংস্কৃতং মাংসং নিবুতো মাংসতক্ষণাৎ | 
ন তক্ষযেদ্বৃথামাংসং পৃষ্ঠমাংসঞ্চ বর্দয়েৎ ॥১৪| 
স্বদেশে পরদেশে বা অতিথিং নৌপবাসয়ে। 
কাম্যকর্শফলং লব্ধ! গুবণামুপপাদয়েৎ ॥১৫। 

গুরুভ্য আসনং দেয়ং কর্তব্যঞ্চাভিবাঁদনযৃ। 
গুবনভ্যর্চয যুজ্যন্তে আষুষা যশসা শ্রিয়! ॥১৬| 
নেক্ষেতাদিত্যসুগ্যস্তং ন চ নগাং পরস্ত্রিয়মূ। 
মৈথনং সততং ধর্দ্যং গুহ চৈব সমাচরেৎ |১৭| 

ভাবতকৌমুদী 
যছুষেতি। মা"সভ্ষণানিবৃতো জন+ বন্যা মন্ত্রেণ সাস্কৃতদপি মাংসং ন ভক্ষয়েং। তগা| বুগা- 

মা'* দেবাগ্চনিবদিতনাংসং শ্রান্মশেষসাংসঞ্চ বর্জারৎ ॥১৪ 
ম্বেতি। মোপনাসায়ং ভেনদানিমন্তব ইতি ভাঁবঃ। ব্রদ্াচারী কাদ্যকন্ণঃ ন্তে-দধী- 

ভিক্ষাচর্্যায়াঃ ফল" ভিলাদিকং লক1 তত শুনগানুপপাদদ্েদগ্াহ ॥১৫। 

গুকভা ইতি। যুন্তে নানবাঃ গুদশানামন্দীদাদন ॥১৬। 
নেতি। উদ্ধন্তদ্ উদনগানগ্। পর্ধাং শনাবগন্, "গুন নির্ঘনস্থাদন 0১৭ 

ভাবতভাবদীপঃ 
ছি যঙ্গশব* "সং খ।দভীভি) কণা নিতোাক্ছিইং নিত্ানানপানম্। "পিতা পিতামহে। বাপি 

সোম যগ্ত ন গীতবান্। সনৈ ছরণশাপ। শান" ইন্টার, তেন উচ্ছিষ্ট সোমপারী সঙ্ুহকঃ 
ফশাভিত্রী মহদাবৃর্র্ধ 1১৩। নছুব| বছুর্াদবিদাবরধূ্ণা মা“সং বজিদমপি নিবৃত। ন ক্ষয়ে । 
বৃগামাংসদমংস্ৃতন1অমৃ। পূর্ঠমাংসং চবনমংস* শ্রাদ্ধশেষমিত্র্থ: | প্পৃষ্ঠং চবমমাত্রে সাং” ইতি 
বিশ্বঃ। এতেন ঠিসাধুক্তে) ধর্থো! ন কর্তব্য ইডাক্রম্॥১৪। কিং তি গৃহস্থেণ বর্তবামত আহ-- 
ম্বেি। কাম্যং কমনীয়ং কর্মভিষগাচ্্যম্, তন্ত ফলমননাদি, গুর়ণাং পিরাদীনাম্॥১৪-১৬| ধর্ম 

যেলোক লোন, ভৃণচ্ছেদন, নথদ্বাবা ভক্ষণ এবং প্রতাহ পবের উদ্ছি্ট 
ভোঙরন কবে, সে লোক শঙ্কুবিদ্ধ শুকপক্ষীব ন্যায় দীর্ঘ আযু লাভ কবে না 1১৩ 

যিনি মাংস ভক্গণ কবেন না, তিনি মন্্দ্বাবা সংস্কৃত মাংসও ভক্ষণ কবিবেন না; 
আব বৃখাম।ংস এবং শ্রাদ্ধশেবমাংসও ভক্ষণ কবিবেন ন। 1১৪॥ 

মাফ শ্বদেশেই হউক বা বিদেশেই হউক, সম্ভবপব হইলে উপস্থিত অতিথিকে 
উপবাসী বাখিবে না! এবং ব্রহ্মচ'বী ভিক্ষালন্ধ ভ্রবা গুককে দান কবিবে 0১৫1 

গুরুজন উপস্থিত হইলে, তাহাকে আসন দান কব! ও অভিবাদন করা কর্তব্য । 

কেন না, মানুষ গুকজনেব সম্মান কবিয| আধঘুঃ বশ ও সম্পদ্ লাভ করে ৪১৬ 

(৪) পৃ্টাসক বর্ছেঘব্।770000 



১৭৯৬ মহাভাবতে শান্তি 

তীর্ঘানাঁং হ্ৃদয়ং তীর্থং শুচীন|ং দদদয়ং শুচিঃ | 

সর্বমার্্যকূতং চৌ্ষ্যং রাজসংস্পর্শঝানি চ ॥১৬। 

দর্শনে দর্শনে নিত্যং সুখপ্রনগুদাহরেৎ। 

সায়ং প্রীতশ্চ বিপ্রাণাং প্রদিষউমভিবাদনমূ ॥১৯ 

দেবাগারে গবাং মধ্যে ব্রাঙ্গণানাং ক্রিয়াপথে। 

স্বাধ্যায়ে ভোজনে চৈব দক্ষিণং পাণিমুদ্ধরেৎ ॥২০॥ 

ভারতাকৌমুদী 
তীর্থানামিতি। হাদযমাত্মমন এব প্রধানং তীর্থং পবিভ্রতাহ্তৃত্বাৎ; শুটানাং পবিভ্রাণাঞচ 

মধো শুচিবগিঃ হদয়ং তথ পবিভ্রঃ | আধ্যকতং দ্বিজাতিবিহিতং সর্ণং কর্ধা চে্যং শততম) 

বালসাম্পর্শনানি গোপুচ্ছলোমম্পর্শনানি চ চে ন্গ্যাণি 1১৮ 
দর্শন ইতি। বিপ্রাণাঃ দর্শনে দর্শনে নিতাং সুখগ্রশ্ং ভবান্ সথখেন ভিষ্তি কিমিডাদা" 

হবেং। প্রদিষ্ মুনিভিরূপনিষ্ম্ 0১৭ 

দেবেতি। ক্রিাপথে দেবকাধ্যান্ষানে ন্বাধ্যানে বেদাঁধায়নে | উদ্ধবেৎ যঞ্রোপবীতঃ 

পরু্তৌলয়েৎ উপবীতীভবেদিতার্থ- ॥২০| 

ভাবতভাবদীপঃ _ 

খতুকালিকম্, গুহো বহমি ॥১৭॥ হ্ৃদনং বহস্তম্, তীর্ঘ: এব", শুচিবগ্রিঃ, আধ্যরতং শিষ্ঠাচবিত্স্, 

সর্বং চে'গ্যং প্রশস্তম্ স্বার্থে যাঞ | বাঁনং গোপুজ্ছঘ্ ॥১৮॥ প্রদিষ্ট' কর্তব্যত্েনোপদিষ্টম্ ১৭ 
করিয়াপণে শ্রোতশ্মার্তবন্মণনুষ্ঠানে দঘিণং পাণিযুদ্ধবেং ঘভ্োপবীভী 'ভবেং। “অদ্দিনং বাসো 

বা দক্ষিণত উপবীয় দ্দিণবাহমুদ্ধনতেহ্যধন্তে সব্য গিতি ঙ্জোপবীতযেতদেব বিপনীতং প্রাচীনাবীতম্” 

উদয়মান সৃ্য্য ও নগ্ন! পবস্ত্রী দর্শন কবিবে না এবং সর্দনদাই গপ্রস্থানে ধর্মাসগত 

মৈথুন করিবে ॥১৭| 
তীর্ঘের মধ্যে হদয়ই প্রধান তীর্থ, পবিত্র বস্তব মধ্যে অগ্নিই হৃদহেব গ্যায় 

উত্তম পবিত্র বস্ত্র এবং দ্বিজাতিকৃত সমস্ত কীর্ধ্যই প্রশস্ত, আর গোপুচ্ছ স্পর্শ করাও 
প্রশস্ত ॥১৮| 

যখন যখন ব্রাহ্ষণেব দর্শন হইবে, তখন তখনই হাব সুখপ্রশ্ন কবিবে এবং 
দিনে ও দলাত্রিতে ব্রাদ্ষণগণকে অভিবাদন কব! শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে ॥১৯| 

দেবলিষে, গোমধ্যে, ব্রাহ্মণগণেব দেবকার্য্যানুষ্ঠানে এবং অধায়ন ও ভোজন- 
কালে দক্ষিণ হস্ত যজ্জঞোপবীতেব স্টপবে উত্তোলন করিবে (অর্থাৎ উপবীতী 
হইবে)॥২০॥ 

৮ পলবর্াধীকভং বসব নি| 
কি ০ সি সি শপ সিসিক সত বত পক ৬৯৯৬ ৯৭০ 



পর্বণি ষড়ীীত্যধিকশততমৌহধ্যায়ঃ। ১৭৯৭ 

সায়ং প্রাতশ্চ বিপ্রাণাং পুজন্চ বথাবিধি। 
পণ্যানাং শোভতে পণ্যং কৃষীণাং বাঁছ্যতে কৃষি; 
বহুকারঞ্চ শস্তানাং বাহে বাহো৷ গরবাং তথা |২১] 
সম্পন্নং ভোজনে নিত্যং পানীয়ে তর্পণং তথা। 
সুশৃতং পাঁষসে ক্রয়াদ্ববাথ।ং কৃষরে তথা ॥২২। 

শাশ্রুকর্মণি সম্্রাপ্তে ক্ষুতে ন্ানেহখ ভোজনে। 
ব্যাধিতানাঞচ সর্বেষামাযুস্যমভিবন্বনম্ ॥২৩| 

১১১ 

সারমিতি। পুজনং কর্তবামিতি শেষঃ। তৎফশমাঁহ পণ্যানামিতি। বাগ্যতে স্থিবীক্রিয়তে, 
“বদ হ্ৈর্ধে” ইতি বদ্ধাতোঃ কর্ধাণি প্রত্যয়: | শন্তানাং বছুকাবং প্রচুবীকবণং লভতে, তথ! বাহে 
বাহনীয়ে অশ্বাদৌ। মধ্যে গবাং বহে বাছুন বহনং ভবতি। বটুপাদোধ্যং শ্লোক; ॥২১। 

সম্পন্নমিতি। ভোলনে দাতা সম্পন্নমিতি পৃচ্ছেৎ; ভোক্তা তু সুসম্পন্নমিতি ক্রয়াৎ। 

গাঁনীয়ে জলে দাঁত তর্পণমিতি পৃচ্ছৎ ১ পাত তু বুতর্পণগিতি বদেৎ। পায়সে দাতা দুশৃতং 
হুপক্মিতি পৃচ্ছেৎ, ভৌক্ত| তু ন্শৃতমিতি ক্রয্াং। যবাগ্থাং যবনি্মিতারে কৃষরে তিলতওশ- 
নিশ্ষিতাঙ্গে চ তথা পারদবং উক্ভিগ্রত্যুতী কুর্ধযাৎ ॥২১॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 
ইতি ধরতে: ॥২০। সায়মিতি সার্দঃ শ্লোক: । বিগ্রীণাং পৃজনমেবোত্তমং পুণামুত্মা। কৃষিশ্চ তথৎ 

দৃফৈশমিতার্থ; | বাঁছতে দ্থিবীক্রিয়তি, বদ হর্য্য ইতি ধাতুঃ। সধকাঁবঃ পাঠঃ প্রামা দিক: । 

শান ধাহ্টানাং বহুকাবং বহুলীকবণঞ্চ ওদেব গবামিজ্যাণাঁং বাহে প্রাপো বাহঃ প্রাপণং 

দিবাস্পানানাটপ্রাপ্তিবপি বিপ্রাণাং পৃজনমেব পণ্যাদিবদেষটবযমিতার্থ; ॥২১॥ পুজনগ্রকাব- 
মাহ--সম্পন্নমিতি। ভোজনে দীষমানে সম্পন্নমিতি বুনবাদ্দাতা £ সুসম্পন্নমিতি প্রতিগ্রহীত[। 

যাদিতযরথাজজ্ঞেরমূ। এবমুত্ববত্র ১ স্তর্পণমিতি প্রতিগ্রহীতা, শৃঁতমিতি দাতা" নুতর্ত- 

প্রাজকালে ও সাঁযংকাঁলে যথাবিধানে ্রাক্মণগণেব পৃজ| কবিবে। তাহা 
হইলে সকলেৰ বিক্রেয দ্রব্যেব মধ্যে “সই পৃজয়িতাব বিক্রেষ দ্রব্যই শোভা পায়, 
সকলের কৃষিব মধ্যে তাহার কৃষিই স্থিব থাঁকে, শশ্ত প্রচুব হয এবং পশুর মধ্যে 
গকই অথিক হইযা৷ থাকে 1২১1 

ভৌজনেব সমযে দাত। বলিবে “সম্পন্ন হইয়াছে ত? আর ভোক্তা বলিবে 

ুসম্পম হইযাছে' ; জলপানেব সমযে দাতা বলিবে তৃপ্তি হইযাছে ? পাঁনকারী 

বলিবে 'বিশেষ তৃপ্তি হইয়াছে' , এবং পাঁষদ, যবাগৃ ও তিলতগুলান্প ভোজনেব 
সময়ে দাত! বলিবে ক্কুপক হইযাছে ত? ভোজ! বলিবে “সুপ হ হইয়াছে? ২২ 

২৯ নববী কডিপিনি1৩) “-অভিননদনস্:বদ। 



১৭৯৮ হাভারতে শান্তি- 

প্রত্যাদিত্যং ন মেহেত ন পশ্টেদাক্সন্ঃ শকৃৎ। 

সহ স্্িয়াথ শরনং সহ ভোজ্যঞ্চ বর্জয়েৎ 1২৪| 
রং নামধেয়ঞ্চ জ্যেষ্ঠানাং পরিবর্জয়েৎ 

অবরাণাং সমানানামুভয়েষাং ন দুন্যতি ॥২৫| 

হৃদয়ং পাপবৃতানাং পাঁপমাখ্যাতি বৈকৃতসূ ৷ 

জঞানপূর্ববং বিন্্যান্তি গুহমানা মহাজনে 1২৬] 

ভাবতকৌমুদী 
শ্মশরিভি। শৃশ্রকন্মণি ক্ষেবকার্ধো। অভিবদনন্ 'অভিবাঁদনাদিনা সাহানণন্ আদুদ্ 

আবযূর্জনকদ 1২৩ 
গুভীতি। গ্রজাদিত্যৎ হুর্বাভিঘুখৎ ন মেচেত ন মুত্রা্হ | শত প্ুহীমদ্। দ্যা সহ শয়নং 

প্রকাঁঠনানে তবা সত ভোভ্যং ভোজনঞ্ বর্জনহ ৪২৭] 

তমিতি। কন্ধাবং বদীদগুক্তি: 1 'অববাণীং কনিনন্1৯ গা, 
জদগ্ননিতি। কুতং পাঁপানব কর্ড, পাঁপবৃন্থানাং পঃপক বিণাঁণ জনানাং হ্দয়দ আঁগাতি 

ত্রনেত্রাদিভাঁবৈর্মনোবৃন্তিং বক্তি। ফ্গীছনে প্রধানোকমধ্যে ভানপূর্দৎ গুহশানাঃ তং পাগ 
গোপরন্তে৷ জনা বিনগ্ন্তি তশ্াৎ পাপাঁদেব ২ 

ভাবতভাঁবদীপঃ 
মিত্যন্তঃ | ববাগাং ভ্রাতদনে, ₹ষাব ছিদলেন লগ পাচিতে ওদনে 1১২. অন্প্রীপ্থে কন্ছে সতি 
বিপ্রাণাঁমভিনলানং বন্দন|দিন্লা মন্থোবণং বাধ্মিতি শ্বেহ। কীনুখনভিনন্দ্নমূ ? ব্যাধিতানা- 

মাব্যামাবু্ববন্ ২৩ প্রভাদিত,সাদিত্যাভিমুখো ন মেজেত ন দুত্রমুৎস্থজে, শ্কুৎ পুবীঘন 1১৪] 

অববাঁণাং কনিঠীনাম্, রমানানা* তুল্যানাম।২৫॥ আর্ধবৃন্ধ" নেলামিতক্তম, তচ্চাঁভিবাদনাঁক্িগং 
দত্তেনাঁপি কর্ত্ং শক্যমিতি কথ্গাধাডনিশ্চরতাত হদরক্িতি ॥ বক্তুনেত্রাছিবিকাবং পাপং 

জাদবদাঁধাতি £ যঝোন্তম্--“নেত্রবজু,বিকাঁবেণ ভায়তেইন্র্গতং হন; সে ইতি। গুভমাঁনাঃ পাপন 

ক্ষৌবকার্যা,ক্ষুত (হাটি), স্লান ও ভৌভনকালে এবং সর্কাপ্রকাঁৰ বোগীব বিয়ে 
ব্রাহ্মণপুজা আধুবৃদ্ধি কৰে ॥২৩ 

সুর্বযাভিমুখে গ্রশ্ব কলিবে ন।ঃ, নিজ্েব বিষ্ঠ। দেখিবে ন1, প্রবাশ্থাস্থানে 
সত্রীব সহিত শয়ন কবিবে ন! এবং সর্বদ,ই ভ্্রীব বক্ষে একপযত্রে ভেংজন ববিবে 
না 1২৪1 

জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে 'তুগি” বূলিবে না কিংবা তাহাদের নাম ধরিয়া ভাকিবে না; 
কিন্ত কনিষ্ঠ ও রমবয়স্ক লোকদিগেব পক্ষে এ ছুইটা কার্যেই কোন দেব হয় ন| 0২৫। 

কৃত পাঁপই পাগীদেব মনোবৃত্তি বলিয়া দেয় ; আঁব বাহাব! প্রধান লোকদিগেব 

মধ্যে ইচ্ছাপূর্বক পাপ গোপন কবে, তাহারা বিনষ্ট হয় ॥২৬] 



পর্বণি বড়শীত্যধিকশততমোহধ্যাফঃ | ১৭৪৪ 

জ্ঞানপূর্বং কৃতং পাপং ছাদবত্যবহশ্রুতাঃ। 
নৈনং মনুয্যাঃ পশ্যা্তি পশ্থান্তেব দ্রিবৌকলঃ ॥২৭|| 
পাপেনাপিহিতং পাঁপং পাপমেবানুবর্ততে | 
ধর্শেণাপিহিতো ধর্শো ধর্শমেবানুবর্ততে | 
ধান্মিকেণ কৃতো ধন্মে ধন্মম্বোনুবর্ততে |২৮| 

পাপং কৃতং ন স্মবতীহ ঘুঢ়ো বিবর্তমানন্ত তবেতি কর্তৃঃ। 
রাহুর্ষণ! চন্দ্রমুপেতি চাপি তথাইবুধং পাঁপযুপেতি কম্ম ॥২৪| 

আশয়! সঞ্চিতং দ্রব্যং ছু£খেনৈবোপভুজাতে। 

তদ্বুধ! ন প্রশংসম্তি মবণং ন প্রতীক্ষতে |৩| 
নানদং সর্ন্ভূতানাং ধন্মগাহর্মনীধিবঃ। 
তম্মাৎ সর্বেধু ভূতেবু নস! শিবমাচবেৎ ৩১ 

ভারতকৌমুদী 
ভ্/নেভি। বশর ঠা অপজাঃ। এনং গাণম।১৭ 

গাপেনেতি। আশিহিতনাবুচমূ। অগবন্ঠত অন্ূমলূতি | বট্ণ|াদাহ্য়ং প্লোক। ॥২৮। 

পাপমিভি। বিবর্ভুমনন্ত পাপে প্রবর্ঠনানন্ত কর্তুং মদীপে তৎ গাপম্ঃ এতি স্বয়মবাগচ্ছতি। 
অবুধং নুরঘম্॥১ ৯7 

অতো দ্রবাপ্রাপ্তিমাজষ্বে ভোগ! কর্ধবা ঈতি ভাবঃ 0৩০) রি 

অল্পন্র লোবেন। ইচ্ছপুনিকই পাপ গোপন কবে; কিন্ত মনুম্তেবা সে পাপ 
দেখিতে পয না বটে, দেবতান| অবশ্যই দেখিতে পান ॥২৭॥ 

গ।পদ্না পাপকে আবত কিলে সে পাপ গপেবই অনসবণ কবে; আবাব 

ধর্মদাবা ধণ্মকে আরত কৰিলে, সে ধর্ম ধন্মেবিই অন্ুমবণ কবিষ| থাকে। এইভাবে 
ধাম্মিককৃত ধ্যও ধক্মেবিই অনুবণ কবে 1২৮ 

মূর্খ লোক আপনকত পাপেব ম্মবণ কবে না; পাপপ্রবৃত্ত লোকেব পাপ আপনা 
হইতেই উপস্থিত হয অর্থাৎ বাহু যেমন আপনা হইতেই চন্দ্রের নিকট উপস্থিত 
হয, তেমন পাপকার্ধাও মূর্ধেব নিকট আপন! হইতেই উপস্থিত হইযা থাকে ॥২৯॥ 

মানু ভোগ কাবাব আশ। কৰিযাধন সঞ্চয কবে; কিন্তু তাহা কষ্টক্রমেই ভোগ 
কবিতে পাবে, অতএব জ্ঞানীব! সে সঞ্চযেব প্রশংস| কবেন না। কাঁবণ, মৃত্যু 

_কাহাবও গ্রতীক্ষ। করে ন|॥৩০॥ 
(১৭ ছাঁদয়তাবহ্খন্ত:, বদ । 

৯ শীত এ আল পাপা পপাশী স্পা শা শী পপ 



১৮০৬ মহাভারতৈ 

এক এব চরেদ্ম্ম নান্তি ধন্মে সহায়ত! । 
কেবলং বিধিমাসাগ্য সহায়ঃ কিং করিষ্যতি ॥৩২॥ 

ধন্মেণ যোনিম্মনুষ্যাণাং দেবানামম্ৃতং দিবি। 

প্রেত্যভাবে নুখং ধর্মাচ্ছশ্বতৈরপভুজ্যতে ॥৩৩| 

ইতি শ্রীমহাভীরতে শতসাহজ্য/)ং সংহিতায়াং বৈয়াঁসিক্যাং শাস্তিপর্ববণি 

মোন্ধর্মে আচারবিধো বড়নীত্যধিকশততমোহধ্যায় || 
নী 

মান্সমিতি। মাঁনসং মনঃসম্পাছ্ঘাম্। শিবং মঙ্গলম্ ॥৩১| 

নন সহায়াভাবে ধর্াচবণং দুফবমেবেত্যাহ এক ইতি। সহায়তা পবসাহাধ্যপ্রয়ৌজনম্ ॥৩২। 
ধর্ম ইতি। যোিঃ সুখবিধাঁনে হেতুঃ। প্রেত্যভাবে মৃতত্বে। তৈরদুত্ৈঃ 1৩৩। 

ইতি মহামহোপাঁধ্যায়-ভাঁবতীচা্য-শ্রীহবিদীসসিদ্ধান্তবা নীশভট্রাচার্্যবিবচিতায়াং মহাঁভাবত- 
টাকায়াং ভাবতকোৌুদীসমাধ্যাাং শান্তিপর্বণি মোক্ধর্দে যডশীত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ 1০ 

ভাবতভাবদীপঃ 

॥২৬__২৭ ॥ পাপেনেতি। পাঁপং পাঁপিনম্। পাপং গ্রকাশনীয়ং ধর্মস্ত গোপনীয় ইত্যর্থঃ ॥২৮| 
নিবর্তমানশ্তাঁশাস্সথন্ত । অবুধমিতি চ্ছেদঃ ॥২৯॥ মবণং কর্তৃ ॥৩০।॥ মাঁনসং মনো নির্ববর্যম্ 
মনসা শিবমিত্যন্ত সর্বভূতেত্যো ধভয়ং দগ্াদিতার্থ: ॥৩১] এক ইতি। ধর্ম ধ্যানবোগম্। নম 
"সহোভৌ চবতাং ধশ্ম্পমিতি বিধেরেম্পত্যোবগিহোত্রা দিবম্ে বিছ্ত্তৎ কথমুচ্যতে এক এবেতী- 
তআশঙ্যাহ__নাস্তি ধন্মে সহাতেতি। স্ত্যার্দেবিতি শেষঃ | ক] তহি বিধের্গাতিবিত্যত আহ__ 
কেবলমিতি। মনসি ধর্মশৃন্যে বাহ্সহায়ে! বিধিপ্রাপ্তোৎপানর্থক ইত্যর্থঃ। যথোক্তম্--"মনসৈব 
কতং বাম। ন শবীবকৃতঃ কৃতমূ। যেনৈবালিগ্যতে কান্তা তেনৈবালিঙ্গ্যতে স্থত1॥” ইতি। তন্াৎ 
স্যাদিসাপেশ্সং ধন্মমনাদৃত্য মানদসিকে যোগধর্মে এব মনে! দধ্যাদিতি ভাবঃ ॥৩২। এতমেব 
স্তোতি_ধর্ম ইতি। যোন্রিৎপততি প্রলযস্থানম্। দেবত্বমন্য্াত্বাদিপ্রাপকো| ধর্ম ইত্যর্থ;। 
তেষামেব দেবমনুষ্যাঁপাং দিবি হাঁ্দীকাশাখ্যে ব্রহ্মলোকেহমৃতং কৈবন্যকাবণং ধন এব। তথা 

প্রেত্যভাবে অপূর্বদেহ্রাঞ্ধো ধন্মণীদেব সুখ্; তৈধর্সকর্তৃতিঃ 1৩৩ 
ইতি শশন্তিপর্বণি মোক্ষধর্ম্ে নৈলকণ্ীয়ে ভাবতভাবদীপে ষডশীত্যধিকশততমোহ্ধ্যায় ॥১৮৬| 

জ্ঞানীব! বলেন, ধর্ম সমস্ত প্রাণীবই মনদ্বাবা সম্পাদনীয়। অতএব মানুষ মনে 
মনে সকল প্রাণীবই মঙ্গল চিন্তা! কবিবে ॥৩১1 

মানুষ কেবল শাস্ত্রীয় বিধি অবলম্বন কবিযা৷ একাকীই ধন্মণচবণ কবিবে? 
ধর্মাচরণে অন্যেব সাহায্যেব কোন প্রয়োজন নাই ; সুতবাং সহায় কি কবিবে ? 7৩২। 

ধর্মা মানুষেব স্থখের কারণ এবং স্বর্গে অমৃত দেবগণেব সুখের হেতু । অতএব 
মানুষ পবলো কেও ধর্মেব গুণেই সর্বদা সুখভোঁগ করে? ॥৩৩। 

ক *** ব্রিন্বত্যধিকশততমোহ্ধায়” পিবঙ্গ বর্দ। 

জিত আসি পটল উট জট লি ভি ঠা উপ ০ 



সপ্তাশীত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ 
ক 

যুধিষ্ঠির উবাচ। 
অধ্যাত্বং নাম বদিদং পুরুষস্তেহ চিন্ত্যতে। 
বদধ্যাত্মং বথ! চৈততন্মে ভ্রহি পিতামহ! ॥১] 
কৃতঃ সুষ্টগিদং বিশ্বং ব্রহ্নন্! শ্থাবরজঙ্গমমূ। 
প্রলষে চ কমভ্যেতি তন্মে বক্তমিহার্ধমি || 

ভীন্ম উবাচ। 
অধ্যাত্মমিতি মাং পার্থ! ঘদেতনুপুচ্ছসি। 
তথ্যাখ্যাস্তামি তে তাত ! শ্রেয়স্করতমং সুখম্ ॥। 

ভাবতকৌমুদী 
অধাঁয়মিতি। ঘাত্ানং শ্বসংঘ!তমধিবত্য জাতগিতি অথ্াত্বং দেহেিয়াদীনি |১1 
কৃতইতি। হেক্রদদদ্। ব্রদ্র। কমভ্যেতি কম্সিন্ লীগতে || 
অথযমনিতি। শ্রেরদ্ববতনং সর্বাশ্রে্ম্, সুখং সৃখন্দনকঞ্চ ॥৩ 

ভাবতভাব্দীপঃ 
পূ মানসিকো ধর্থো দেবাদীনাং ঘোনিবিত্যু্ূ, তত্র বিং্বরূপৌৎসৌ ধর্মঃ বথধ, দেবাদি- 

হেতৃতব তন্তেতি পৃচ্ছতি__অধ্যাআ্মমিতি। আত্মানং চিন্মবিক্ৃতা প্রবৃতো! যোগধর্থোৎধাত্ম্। 
ষদিদং পুরষন্ত কর্তবাত্বেন চিন্ত/তে শাস্ত্রে বিচাধ্যতে ত্দধ্যাত্বস। কিংক্ষণং কিশ্রকাবকং 
চেতি বদ্যগাশ্বাভ্যাং গ্রন়ং কৃতম্॥১॥ তথ ত্রদ্ধৈব প্রঙ্গানাং যোনিবিতি প্রসিণ্, স্ব তু 
মানসো ধর্ধো যোনিবিতাক্তম, তত্কগমিত্যাশযবানাহ--কুত ইতি |২| শ্রেয়দববং ধনাদি, শ্রেয় 

পাস শপ আপ 

যুধিষ্টিব বলিলেন-- পিতামহ! এই জগতে এই যে মানুষের দেহেক্িয়াদিব 
চিন্তা কৰা হয়, সেই দেহেক্জিযাদি যাহা! এবং যে প্রকাব, তাহা আপনি আমাব নিকট 
বলুন ॥)১। 

হেব্রক্মজ্ঞ! এই স্থাববজ্মাত্বক জগ কাহা হইতে উৎপন্ হইয়াছে এবং 

টা নাতাহাহে তারা রনি নিউ 
(২) "" প্য়ে কগমভ্যেতি বদ । 

২২৬ 



১৮০২ মহাভারতে শান্ত- 

ুষ্তিপ্রলয়সংঘুক্তমাচার্যৈ পরিবশিতমূ। 
বজজ্ঞাত্বপুরুযো লোকে গ্রীতিং সৌখ্যঞ্চ বিন্দতি। 
কললাভশ্চ তস্থ স্তাঁৎ সর্বভূতহিতঞ্চ তৎ ॥8| 
পৃথিবীবায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমমূ। 
মহাভূতানি ভূতানাং সর্বে্ষাং গ্রভবাপ্যয়ৌ ॥৫॥ 

ভাবতকৌমুদী 
সুষ্টীতি। সৃটিগ্রণবাভ্যাং সংযুক্ত" সদদ্ধং ভদধ্যাত্মন্। বটপাদোহরং শ্লোকঃ ॥8| 
পুথিবীতি। আপো! জনং জ্যোতবগ্িঃ। এতানি পঞ্চমহাভূতানি সর্কেষা* ভূতানাং 

গ্রাণিনাং প্রভবাপায়ৌ উৎপত্তিলবস্থানভূতানি।৫| 
ভাবতভাবদীপঃ 

স্ববতবো ধর্, শ্রেবন্কবতমো! ধ্যানযোগঃ ১ হ্থথং স্ববপন্থথাবিভাঁবহেতুত্বাৎ ॥এ হৃষ্টাতি। কৃষি" 

প্রলষব্াখ্যাপাধ্যায্বব/াখ্যাবামেবাস্তভূতা | তা হি-যদি ভ্রেঘ আত্মা গ্রতী/চাহনতঃ স্তাত্হথি 

জন্তাপাসবাণ্দত্বাৎ তন্দিন্ শ্রুতং জগজ্জন্দাদিহ তং পরমহবীফলবদর্থবাদঃ স্তাং, দ্রবঃস-্কাব- 

কর্ধু্থ পৰার্থতাৎ কলশ্রুতিবর্থবাঁদঃ স্তাদিতি থটাধোধঃ বোধিদপ্রিহবদ,বোপিতৈবপি নীলগ্ীবন্ব 

পীতান্ববত্বনত্যকম হসত্যসবগ তবগজ্জন্যাদি'ত ঠ হাদিগুশৈবপান্ডিবপসিদ্ধেং সন্ত বা তত্রানাবে! 

পিতা! এব গুণাস্তণ!পি ত্য সর্ব ওণবিশিষ্টন্ জেষ্ত্েন ঘট।দিবজ্জডত্বাপত্ভিছুর্ধাবা | নন চিন্ময় 
এবাস্ত বিগ্রহশ্চিন্নবা! এব গুণ] ইতি ন তেবাং ডডতবিতি ঠ্দেত্র পৃস্থাম* _চিনসয়ত্বং চিদ্বিকাবত্ং 
চিনদ্রুপতং বা! ? নাগ্ঃ, 'বাচাবস্তণং বিকাঁবো নামধ্বে"মিতি বিকাবস্তানৃতত্বশ্রবণেন তেযাং তুচ্ছত্বা 
পভেঃ। নান্ত)৮ স্বাতুনি বৃভিবিবোধাৎ ; হি চিদেব চিদন্তবগ্রাহেতি সম্ভবতি, গ্রাহৃচিতঃ 

'অচিত্বাপত্তেঃ | তন্মৎ জেয় আত্মা গ্রতাতোহনন্ত এব ৷ ত৭| চ, হ্যাদেস্তহ্পাদানকত্বোক্তি 

রঘবৃবপ্রতিপত্যর্থেতি। আধ্যাগ্রব্যাখ্ধানেব কষ্টিএরনরব্ৎপাদনং সঙ্গতমিতি তত্প্রসঙ্গে 
প্রশ্নোত্বববোঃ হষ্াত্যপন্তাসো ঘুক্তিমভ্তন ইতি সিদ্ধ'ন্। অত্র নাঁনমাহ--আ চার্ষৈঃ পবিদ্শিত- 

মিতি “আত্মৈবেদং সর্ব ্র্গেবেদং সর্বন্” ইত্যাদিবেদবাকোবিত্যর্থ:॥ শ্রীতিং সখম্, সেখং 
সুখাঁজ্বকং, ভাবং সভাম্, প্রকৃতিগত্যবাভ্যাং হুখাযুকসন্মাত্রমিত্যপাবগদাৎ। স্ুখস্ত ভাব 

ইতি বিগ্রহে যন্তী তু বাহোঃ শিব ইতিবনে,পচাবিকী ব্যক্তমাকবে । তথা চ শ্রতয়:_“যো বেদ 
.নিহিতং গুহাবাং পবমে ব্যোমন্।, পোহ্ত অর্দান্, কামান্ সহ। নিয় নিফলং শান্তা 

খাপ জীন হরি ৬ | আখ ৭ সিজপ অপ সপ ছি অত 

ভীম্ম বলিলেন--বৎস পৃথানন্দন! | এই যে তুমি আমাৰ নিকট চিত্তে যোগ- 
ধর্মাবিষয় জিজ্ঞাস! কবিতেছ, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থখজনক ধর্ম আমি ভোমাব নিকট 
বলিব ॥৩। 

আচার্য্যের! স্থটটি ও প্রলয়যুক্ত ধর্শেব বিবয় বলিয়াছেন ; মানুষ যাহা জানিয়! 
জগতে গ্রীতি ও সুখলীভ কবে এবং ভাহা সর্ববনভূতেব হিতসাধন কবে, আর তাহাই 
তার ফললাভ হয় ॥৪1 



গর্বণি সপ্তাণীত্যধিকশওতমোহধ্যাথ) | সা 

যতঃ স্হ্টানি তন্রৈব তানি বান্তি পুনঃ পুনঃ | 

মহাভূতানি ভূতেত্যঃ সাগবস্তোর্মযে। বথা ॥৬| 
প্রপার্ধ্য চ নথাঙ্গানি কৃর্ণ সংহবতে পুনঠ। 
তথ্বদ্ভূতামি ভূতীন্মা নষ্টামি হবতে পুনঃ |) 

মহাভূতানি পঞ্ধৈব সর্বভূতেযু ভূতক্কৎু। 

অকবোতেষু বৈষমাং তত; জীবে! ন পণ্যতি ॥৮| 

ভাবতকৌমুদা 

বত ইতি। হুষ্ানি উৎপক্ন/নি। ম্হাভূতানি পৃথিব্যার্দীনি, ভূতেভাঃ প্রাণিভ্যঃ তৎ হবে ॥৬। 

গরমার্চেতি। ভূত/স্। ঈশ্ববঃ) হব লদ* ননতি 0 
মছেতি। সব্ধাড়তেষ পৃথ্ব্যিদিযু। বৈধন)ং বেশদণ্যথ।কবোহ।৮। 

ভাবতভাবদীপঃ 

মিত্যাঘছাঃ। ভঙ্তাম্মবিদঃ ঘলং সর্বকাদাবাধিস্থলীভঃ স্তাখ হিতঞ্চ তৎ ভানম্॥৪| আধ্যা- 

বোপাঁপবাদন॥যন ছেস্ত ব্রদণন্টস্থঘঘণ* তাবনাত-পৃথিনীতি। ভৃতানাং জবাবুজাদীনাং 

প্রভবাপার্াবুংপভিব্ছানভূতানি ॥। ঘত আনন্দারুনঃ। “আননান্ধোৰ খনবিমানি ভূতাঁনি 

জারস্কে। আনন্দেন জাতানি ভীবগে। আননং প্নগ্থাভিস বিশস্তি' ই শ্রহঃ। কষ্টানি 

তত্ব লু যাস্তি। বত ইতি বচ্ন্ারথম/হ- দহাতৃভানি পৃদিব দীনি ভুতেড।। জবাঘুদাদিত্য 

উৎপদ্ধনথে সাগব-্য।শুয়ো বগেতি | মর জবাধুজাদিভাঃ দা্া পত্ভিনযে বগত। তেষানাননাবপ ৭" 

মুক্ত খাদীনাঞ, হ্বপ্রাকাশািবং ক্পনানাত্রত চোক্তম্॥১। প্রণদয্যতি। ভৃতানি খাদীশি, 

ভূতীষ্ব! জীবঃ, বতো৷ ভূতান্েব দেহাছকাবখ পবিধগন্তাস্ষাত্ন নম্থদানঃ। “পতি 

খ্স্তোংপবো। ভূতাত্ব বোত্নং গিতাসিভৈঃ কহদটবভিভূখ্যানঃ  সদসদ্যোনিনাপগ্থত' 

ইতি শ্রতিপ্রসিদ্ধেশ্চ। এতেন বৃষ্ধাদন্দানীব বিষ্দাদীনি গ্রতীচোহনগ্তানী ত্ক্তম্ ॥৭॥ নম 

কথ; ভৌতিকেভ্যো! ভূতোংপন্জিননহি পুত্রাৎ পিতোংপণ্ভত ইতি ০২, অত্র ব্রণ» বাঁজা- 

ঘটে! বটাৎ বীদগামি বী'ভ্যা বট| ইতিনগ্ুবিগ্রতীতি। নহ তত্র প্রতিবাগং এুক্মরপেণ 

বটোধত্তি, গল্ুবোগ্ুখতিস্তিনীবীন্ষোদবে বতজরতিস্ভিনীসগিবেণ দর্শন | তহি প্রত্তগভেদেন গৃীতে 

দেহে সুঙ্গরপেণ নহাভূভানি সন্তীতি তু্যমিত্যভিগ্রেভাগ নহাত্ৃতানীতি। তূতবদীবঃ 

পৃথিবী, বাু। আকাশ, জগ ও তেজ এই পাঁচটা মহাভূতেই সমস্ত প্রাণীব 

উৎপত্তি ও লযের স্থান ॥৫| 

সমুদ্রেব বঙ্গের হ্যাঘ মহাছূুত সবল বহা! হইঠে উৎপন্ন হব, ভাহাতেই বাথ 

বাব লয গাঁষ1৬ 

কচ্ছপ যেমন আপন অঙ্গগুলিকে বিস্তৃত কবিঘা পুণবাৰ সঙ্কুচিত কথে ; সেই- 

রূপ পরমেশ্বর ভূতগুলিকে স্থ্ঠি কবিয়া পুনবাঁষ সংহাব কবেন 19 



১৮০৪ মহাভারতে শান্তি 

শব্দ আত্রং তথা খানি ভ্রয়মাকাশঘোনিজমৃ । 

বায়োঃ স্পর্থস্তথা চেষ্টা ত্বকৃ চৈব ত্রিতয়ং ্ৃতম্ ॥ঈ৯॥ 
রূপং চ্ষুস্তথা পাঁকস্ভ্িবিধং তেজ উচ্যতে। 
রসঃ ব্রেদশ্চ জিহবা! চ ত্রয়ো৷ জলগুণাঃ স্ৃতাঁঃ ॥১০| 
ঘ্রেয়ং আ্রাণং শরীরঞ্ এতে ভূমিগুণান্্য়ঃ। 
মহাভূতানি পঞ্চেব ষণ্ঠ্চ মন উচ্যতে |১১| 
ইন্জরিয়াণি মনশ্চৈব বিজ্ঞানান্যন্ত ভারত !| 

সপ্তমী ু দ্ধিরিত্যাঃ কষেত্রজঞঃ পুনরমঃ ১২. 

শব্ধ ইতি। থানি পাধুগ্রভৃতিবন্জীণি। স্ৃতং জাতত্বেন ॥ন1 

রূপমিতি। পাক: অন্াদীনাং পবিপাক:, তে্রং তেঙরছিরা ॥১| 

স্রেরমিতি। ঘ্রেয়ং পুষ্পার্দি, ভ্রাণং নাসা। বষ্ঠং ভূতম্ ॥১১| 
ইলিয়াণীতি। ইন্দরিরাণি শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ, মনশ্চ বঠম্, এতাঁশি বট. অন্ত জীবন্ত বিজ্ঞানাঁনি 

জ্ঞানসাধনানি। বুদ্ধিশ্চ সপ্তমী, ক্ষেত্রজ্ো৷ জীবশ্চ পুনবইমঃ ভ্ঞানকর্তী। ॥১২॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 
সরবভৃতেষু শবীবেধু পঞ্চমহাভূতী গ্ভকবোঁদেব ; কৃতেবু চ তেষু বৈষম্যং বৈলক্ষাং পার্থক্যেনীবস্থি- 

তত্বং যত, জীবে! দেহাস্াত্বাতিমাঁনী ন পণ্ততি ; দেহে কঃ পার্থিবোংহণঃ ক আঁপ্য ইতি ন 

জানাতি। অপ ভাবঃ __জীবত্বাভিমানত্যাগে খলু্বন্য সর্বকাবণত্ব: গ্রাহং তদভাবাঁজ, ্বপ্ন 
গৃহ্মাণমপি তন্ন শ্রদ্ধতে। ততশ্চ ন বাহান্তবস্থষ্ট্যোঃ মত্যত্মিথ্যাত্বে নিশ্চিনোতি, ততে! 

ভেদদৃষ্টেববাধাঁঘধ্যত ইতি 1৮॥ জীবন্ত জগছ্পাদানত্তপ্রথনায় ভন্তাত্বভূতে দেহে খাগ্ংশান্ 
বিভজতে- শব্ধ ইত্যাদিন! | খাঁনি চ্ছদ্রাণিত আঁকাঁশ এব বোনিঃ কাবণং তজ্জম্ 171 পাঁক: 
অন্নাদিপ্তিস্তদ্বেতুঃ ॥১০॥ পঞ্থৈব দেহস্থানীতি শেষঃ ॥১১। ইন্দ্রিয়াণি ভূতেঘন্তভূতানি ; মন 
ইতি কর্তা! জীব উচৃতে। অন্ত বিজ্ঞানানি চ ৃস্তিরপাশি$. এতদুভতাস্তিকা ক! বুদ সগতমী। 

পরমেশ্বব পঞ্চমহীভূতকেই স্থ্টি করিয়াছেন এবং সেইগুলিব বৈষম্যও করিয়া- 
ছেন?; কিন্ত জীব তাহা দেখিতে পায় ন1॥৮॥ 

আকাশ হইতে শব, শ্রোত্র ও দেহস্থ বন্ধ এই ত্রিবিধ পদার্থ জন্মিয়াছে এবং বাষু 
হইতে স্পর্শ, চেষ্টা ও ত্বক্ এই তিনটা জন্বিয়াছে 1৯1 ' 

তেজ হইতে বপ, চক্ষু ও অন্নাদির পবিপাক জন্িয়াছে 'এবং জল হইতে বল, রেদ 
(ঘন্মাদি) ও বদনা উৎপন্ন হইয়াছে 1১০॥ 

আন্রেয়, নাসিক! ও দেহ এই তিনটা পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । মহাভূত 
পীঁচটাই, আব মনকে যষ্ঠভূত বলা হয় 1১১1 



পব্বণি সপ্ডাশীত্যধিকশততমৌহধ্যায়ঃ | ১৮০৫ 

চক্ষ্রালোচনায়ৈব সংশয়ং কুরুতে মনঃ। 
বুদ্ধিরধ্যবসানায় ক্ষেত্রজ্ঞঃ লাক্ষিবৎ স্থিতঃ ॥১৩। 
উর্দং পাঁদতলাভ্যাং যদর্বাক্ চোর্বগ পশ্যতি। 
এতেন সর্ববমেবেদং বিদ্যযভিব্যাপ্তমন্তরমূ ॥১৪| 
পুরুষৈরিক্দরিয়াণীহ বেদিতব্যানি কৃত্ন্বশঃ। 
তমে৷ রজশ্চ সত্ব তে২পিভাবান্তদাজিতাঃ |১৫| 

ক্ষুবিতি। চক্ষুবিতি পঞ্চ্রানেন্দ্রিয়োপলগণম্। আলোঁচনাৈব রপাঁদিবিষয়গ্রহণায়ৈ বর্ডতে ? 

মন: কর্ত, সংশদ কুরূতে ; বুদধিঃ অধাবসানায় নিশ্চয় স্থিতী, ক্ষেতরজজৌ। জীবশ্চ সাক্সিবৎ 
মর্য্ুবৎ স্থিত 0১৩| 

উর্ধমিতি। যায ্মাৎ, এব জীবঃ পাঁদ্তপা ্যামুদম্ অর্বাগধঃ উর্ঞ্চ প্রতি মর্দধ ভীবমবগঞ্ছতি; 
এতেন হেতুনা! জীবেন ইং সর্ববমেব অস্তবং দেহাঁতাভ্তবসূ, অভিব্যাপ্ং বিদ্ধি 0১৪ 

পুরুষৈরিতি। ক্ংশ্রণঃ সর্দাণি। তম ইত্যাদিবাত্ত্রমনির্দেশশ্চ প্রকা শাবসানত্বহ্চনায়। 

ভেখপি ভাব! রূপাদয়ো। বিষয়া। তদীশ্রিতা ইস্জরিয়সন্বন্ধাঃ ॥১৫॥ 

ভারতভাব্দীপঃ 
মেঃ সাক্ষী 1১২| চক্ষুবিতি গথনামুপনক্গণম্। আলোচনায় বিষয়গ্রহণায়, অধ্যবসালায় 

নিশা, কে; সাদিবহূদাসীনবোগ্রপতথাৎ। সাগিতাপি সাক্ষযোপা বিকাসাতমিতি 
বংবরণেন দর্শিতম্1১৩। উর্ঘমিতি। পাদতশদ্বামাবভ্য উর্ধস্থিতং শবীবমূপর্ধ্ধচ যং লা্গি- 
উতনতং পতি, এতেন ইদং বহিদু্মানমন্তরং বোোমোদবং কৃতদং ব্যাগুম॥১৪। এবং বৃ্যাদি- 
সাক্িণো বর্ষভাবমুকসত বুদ্ধ হ্যপহিতন্ত পূর্ব মহাভূততটত্মক্তং তদযুকতা রত] চালোঁচনীয়" 

মিনাহ--পুকবৈবিতি। কৃতন্শশ: কাৎননেন বেদিতব্যানি পবীক্ষণীয়ানি। ইন্জিমশিতি মনোবুদ্ধো- 

রগুপণক্ষণমূ। তথা হি--কিমিক্িরাণি গাঁক্ সন্তমের ঘটাদিকং গোচব্যস্তাতদৃ্টিসমদময়মাজসিৰম্? 
আম্মংপি কিং সতবং সনবাসামাহ্তসমবায়ো| বা অর্থ্রিয়াকাবিতা ব ? লাগ্যঃ, সতারাং সতীসামান্া- 
উরাত্যিপগমেত্নবনথাপাতাৎ অনস্যুপগমে তত! অপাসন্বাপতেশ্চ। ন দ্বিতীয়, ব্জজা" কলিতগ্কাপি 

ভবতনন্দন| মহবিবা বলেন--পঞ্চ জানেন্দ্িয ও ষষ্ঠ মন, জীবের জ্ঞানসাধন, 

সপ্তম জানসাধনবুদ্ধি, আব অষ্টম জীবজ্ঞানেব কর্তা ॥১২ 
চ্ুঃগ্রভৃতি পঞ্চ জঞানেন্িয় বপাদি বিষয় গ্রহণ কবে, মন সংশষ কবে, বুদ্ধি 

নিশ্চয় কবে, আব জীব সাক্ষীব গ্যাষ দেহে বহিযাছে 1১৩। 
এই জীব পদদয়তল হইতে আঁবস্ত কবিয়! নীচ ও উপব সমস্তই অবগত থাকে। 

অতএব যুধিষির! তুমি 'অবগত হও যে, এই জীব দেহেব সমস্ত অত্ান্তবভাগ 
্যাগিযা রহিয়াছে 1১৪ 



২৮০৩৬ | মহাভারতে শাস্তি 

এতাং বুদ্ধ! নরে! বৃদ্ধা ভূতানামাগতিং গতিমৃ। 
সমবেক্ষ্য শনৈশ্চৈব লভতে শমমুভ্তমমূ ॥১৬1 
গুণৈর্নেনীয়তে বুদ্ধিবুদ্ধিরেবেন্জিয়াণ্যপি। 
মনঃ বষ্ঠানি ভূতানি বুদ্যভাবে কুতো গুণাঃ ||১৭| 

স্পা শী স্পা পপ পাশ শপেপিপশাত | শি শক সম সি এস 

এতাঁমিতি। আগতিসুৎপত্তিমূ, গতিং লগ্ম। সমবেক্্য পর্ধযালোচ্য 1১৬ 
গুণৈবিতি। গুণৈঃ অন্বাদিভি: বুদ্ধির্দেনীযতে বিষয়ে পুনঃ পুনর্নী়তে ; বুদ্ধিরেব 

নজিাপ্যপি বিষরেতু নয়তি। মন এব ষ্ঠং ব্যাং তাঁনি ভূতামি ভেতিকানি ইন্সিয়াণি। 
তশ্ত! বুদ্ধেরভাঁবে কুতো| গুণাঃ সত্ব য় গ্রবর্তন্তে ॥১৭ 

ভারতভাবদীপঃ 
সপ্ত ভরকম্পাদিজনকতমার্থকরিয়াকাবিবদর্শনাৎ। নচ তত্র পুধশার্থক্রিযাকাবিযং দৃষ্টি 
ওসর্পনাছদরশনাদিতি পঙ্্যং তাক্ষেচাহহমিতি স্বন্িত্তাকয বকল্পনায়াঃ সত্যবিষনিবর্তকততদর্শনাং। 
তথা চৈত্রোহ্রমিতি প্রতিমাধাং কল্পিতচৈতত্ত প্রতিমাগীড়নাত্রপীড়াকবন্দরশনাচ্চ। লহ তর 
তাক্ষ্যাৎ স্ব ভেদে গৃহমাণে এব শাস্প্াপতন্ত ধ্ানাদেঃ সঙাবিষনিবর্তকন যুক্তং গাকডশান্- 
প্রমাণাৎ। দেহেঙ্জিয়াদীনাং ্াত্ম্ভেদেন দৃশ্ঠমানানাং কথং কর্িতত্মমিতি চেত, সানীর গজ 
দেবানাং প্রিয়ঃ। জেরগ্রহে সত্যপি বত কল্পনায়াং পুবশার্ঘক্রিণাঁকাঁবিহং ৃষ্টং কিমৃতাভেদগ্রচে | 
বাধোতবকাদীনার্থক্রিয়াকাবিতাভাবস্ত বন্জসর্পাদ৷ দেহেক্রিগাদৌ চ তুলাবদর্শনাৎ। তল্মাং 
পবিশেষা দ্রজ্জ.বগবদৃষ্টিসমদময়সিদ্ধং ঘটাদিকমিদ্রিগাণি গেচবয্তীতি সিন্ধম। ইন্তিরাণাপি 
মশমোইনবহিততায়াং সন্লিহিতমপি দ্বপাদ্িকং ন গৌচরপ্ীতি মনোগাত্রাণোব ) স্বপ্নে তেষাং 
তক্মাতরবাহুভবাৎ মনোহপি প্রমান এধুক্তং সঙ্নাবহিতং ভবতীতি প্রমাত্রীত্বকমেব। গ্রনাতৃত্ব 
চত্মনি বুদ্ধিব্যতিবেকেণ নুযুধ্যাদৌ ন দৃষ্টমিতি বুদ্ধেবেব ধর্ম: । বুদ্ধিশ্চ ব্রিগুণাশ্রকন্তাজানত্ত 
কা্ধমতনিগুণাত্বকানেব ভাবাঁন্ বিষরীকবোতি। তত্দিদমুক্তম্-ইন্ি্াণি তম-আ দিকমেব, 
তেৎপি ইন্জিযগ্রাহভাবা৷ অপি ততদাপ্রিতা ইন্জিযাপ্রিতা ইন্জিরঙগাঃ পবম্পবধ! তম-আগ্থাক্রিতা 
এবেতি ॥১৫॥ এতদেব প্রপঞ্চরিত্যান্ প্রবোচনারর ত্জভ্ঞানফলমাহ--এতাঁমিতি। এাং 
তিগুণাতিকাং মপ্রতিং বুদ্ধি ব! ভূতানাঁ খাদীনাং জবাধুজাদীনাঃ চাঁগতিমদ্গমনছ্থানং গতিং 
পান: চেতি বৃদ্ধা বিচাবে |ঁবে্্য শৈরবৈবাগ্য বিবেববৃদ্িক্রমেণোত্মং শমং সখ, প্রত্যগাননং 
লভতে। কণ্ঠগতবিস্বৃচামীকববনধিত্যপরপ্রমপ্যঙ্ছানাদপ্রাপ্তমিব তব্মমন্যাদিবাক্যাল্লগতে ॥১৬| 

এই জগতে মানুষ সমস্ত ইন্দ্রিয়, সত্ব, রজ ও তম এবং ইজ্জ্িয়ের সমস্ত বিষয় 
অবগত হইবে ॥১৫। 

মানুষ বুদধিদ্বাবা ভূতগুলির এই উৎপত্তি ও লব জানিয়। এবং পর্য্যালোচনা করিয়া 
ধীবে ধীবে শাস্তি লাভ করিতে পারে ॥১৬। 

(৯৭) .''তদভাবে কুতো গুণ1."বঙ্গ | 
পপ শপ ও পপ শপাসিপপি 



গর্বণি সপ্তাশত্যধিকশততমৌহধ্যায়ঃ। ১৮০৭ 

ইতি তন্ময়মেবৈতৎ সর্বং স্াবরজঙগমমূ। 
গ্রলীয়তে চোন্তবতি তন্মানিদিশ্ঠাতে তথা 1১৮| 
যেন পশ্যতি তচ্চক্ষুঃ শৃণোতি শ্রোত্রযুচ্যুতে। 

জিত্বতি ভ্রাণমিত্যাহ রলং জানাতি জিহবয়া ॥*৯| 

তা স্পর্শয়তে স্পর্শং বুদ্ধিবিবক্ষিয়তে সৎ । 
ধেন প্রার্থযতে কিঞ্চিত! ভবতি তম্মনঃ২.॥ 

ভারতকৌমুদী 
ইভীতি। তন বুদ্ধিমদ। তথা! বৃদ্ধানবর্থিত্ম্ ॥১৮। 
চ্ুবাদীনাং লক্গশমাহ যেনেভি। গশতীতাদৌ সর্বত্র বুদধিঃ কর্তা ॥১৯ 

ভারতভাবদীপঃ 
ভূতানাং গত্যাগতী এবাহ--গুণৈবিতি। তম আদিভিও শৈর্-দবিনেশীয়ত পুন: পুনব তশয়েন 
বিষ়াত্বতাং নীয়তে। অতে। বুদ্ধিবেব বন'যষঠ'নীন্তরিগনাণি ভূভানি চ দ্বিবিধানি সৈব। তদ্রভাবে 
বুদ্ধেবভাবে গুণী: কৃত? ম্ববপেণ তেধাং বাধায় কাঁপি সন্তীত্যর্ঘ। এতেন সাংখ্যাভিমতং 

তেযাফবাধ্যতং নিভ্যামেয়তণ। শিবন্তমূ। অল্নর্থঃ_বজ্জজ্ঞানে সতি তংকাধ্যং সপস্তজ্জং 

ভরাদিককক দৃগ্ঠতে ; পরী্গাদশাযাস্ধ সর্পাভাবে মতি বজ্জৌ ন তন্ম.লম্ঞানমুগলভাতে নাঁপি 
তক্জং তয়াদিকমূ। এবং বুজাভাবে বুদ্ধ: কাধ্যং কাবণঞ্চ নশ্বতীতি ওণশব্ধেন সতবাদযে| মন- 

ইন্িরবিষাদ়স্চ গৃহাম্থে (১৭ ইতীতি। যত এবং তন্মাৎ তনযং বুদ্িম়ং প্রশীয়তে বুদ 
লীনাযাম্ উদ্বতি বৃগযপতবে ত্রাণ! বুন্ধিমগতেন নিদ্দিষ্ততে বেদে । "্মনস। হোব গপ্তি মনসা 
শুশোতী”তি। পগ্রাণেছ্যো। দেবা দেবেভ্যো। লোকা” ইতি চ। বুদ্ধিমনসোবভেদদ্ুদ্ধিবের 
শবণাদিসাধনং শ্রোতাদিন্পেণ, গ্রাণেভ্ডশ্চ্ুবাদিভা ইন্দ্িয়েভ্যঃ দেবান্তদনুগ্রাহকা আদিত্যাদয়: 
নোকা! ভূতভৌতিকা ইতি শ্রত্যর্থঃ ॥১৮॥ এতদেবাহ দ্বাভ্যাং-যেনেতি। লা! বুদ্ধি্ষেন দ্বাবেণ 

গতি তচচ্ুবিত্য্: | গ্রহ ত্রচেতি ইথভ্ভাবে তৃতীয়া। জিহ্বারপরা! বুদ্ধ বদি: কী বসং 

সন্বপ্রভৃতি গুণ বুদ্ধিকে বার বার বিষযেব উপরে লইযা যায, আবাব বুদ্ধি 
ইন্জিযগুলিকে বিষযসংশ্লিষ্ট কৰে। ভৌতিক ইঞ্জ্িযগুলি পাঁচ প্রকাব, মন 

সেগুলিব ষষ্ঠ; বুদ্ধি না থাকিলে গুণগুলিব সম্ভব হয় না ॥১৭ 

এইভাবে স্থাববজক্গমাত্মক সমস্ত জগৎ বুদ্ধিময , তাহা! পবমেশ্বব হইতে 
উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে লয পয । তাবপৰ সমগ্র জগৎ বুদ্ধিময় বলিয়াই বুদ্ধিব 
অনুবর্তা ॥১1 

বুদ্ধি যাহারা দর্শন কবে, তাহাব নাম চক্ষু ; যাহাদাব! শ্রবণ কবে, তাহার 
শাম শ্রোত্র, যাহাদ্াবা ভ্ণ লয়, তাহাব নাম নাসিক! এবং বুদ্ধি জিহ্বাঘাবা রদ 
বোধ কবে ॥১৯॥ 

36 



১৮০৮ মহাভারতে শান্তি 

অধিষ্ঠানানি বুদ্ধেহি পুথগর্থানি পঞ্চধা। 
ইল্জিয়াণীতি তান্যানুস্তাম্দৃশ্ঠোহধিতিষ্ঠতি ॥২-॥ 
পুরুষে তিষ্ঠতী বুদধিত্্রিধু ভাবেষু বর্ততে। 

কদাচিল্পভতে গ্রীতিং কদাঁচিদনুশোচতি ॥২২। 
ন নুখেন ন ভুঃখেন কদাচিদ্পি বর্ততে। 
এবং নরাণাং মনসি ত্রিধু ভাবেষবন্থিতা ॥২৩| ী 

পপ” পাশা পাপা 

ত্বচেতি। স্পর্শয়তে কুকতে ৷ বুদ্ধিঃ সবৃৎ বিক্রিরতে চক্ষুরাদিকবণালগগামিত্েন স্বরূমেব 

বিবৃত ভবতি তন্দিক্ডিয়রূপতযা| অগ্ঠরূপা৷ ভবতি। অতএব ইন্দরিয়াস্তববিষ়ং তদীনীঃ ন গৃহ্কাতীতি 
ভাবঃ। প্রাথয়তে কামরূতে ॥২০। 

অধীতি। পঞ্চধা পঞ্চগ্রকাবাণি, পৃথক্ অর্ধ রূপাদিগ্রহণরূপপ্রয়োজনাঁনি যেষাং তানি, 

বুদধেধিষঠানানি চক্ষুবাদিরূপা আশ্রাঃ। বুধাঃ তানি ইন্জি়াণি আহঃ; গৃস্তো জীব: তানি 
ইন্তিয়াণি অধিতিষ্ঠতি সত্তামাত্রেণাশ্রধতি ॥২১/ 

পুকষ ইতি। পুকৃষে জীবে তিষ্তী ভি্স্তী বুদ্ধি, ত্রিযু ভাবেযু দুখ্হঃখমোহরপান্বসথাঙথ 
বর্ততে। এতদেব স্পষ্টরতি কদাচিদ্দিতি। কদাচিন্,হাতি চ॥২২| 

ভাবতভাবদীপঃ 
জানাঁতি ॥১৯। তত্র হেতুঃ--বিক্রিঘ্নতে বুদ্ধিবেধ চিদাভাসবিশিষ্টা জীবাপরসংজ্ঞ কর্ৃতং করণন্থং 
চাগগ্ঘতে | তথাচ শ্রয়তে--“স প্রাণন্েব প্রাণো নাম ভবতি বদন্ বাক্ পন্তন্ চক্ষুঃ শূন্ শ্রোত্র 
মদ্থানো মনস্তান্ন্ত কর্ণনামান্সেবেতি। সব্কুদিতি যৌগপপ্চমুচ্যতে কত্রাদিভাবস্ত। ততশ্চাকাশা- 
দবাযুর্বায়োবগ্িরিতি ক্রমো৷ ন বিবনিতঃ কিন্তু জ্রাতৃঞ্ঞানভ্ঞেয়ানাং সহৈবোৎপন্ভিবিত্যর্ঘঃ ॥২ণা 
অধিতিষ্ঠতিরপাদীনি বুদ্ধি: গ্রকাশয়তোতৈবিত্যধিঠানানি কবণানি বুদধেঃ কর্তা: নৃশ্শ্চদাত্মাধি- 

.ভিষ্ঠতি স্বরূপসতামাত্রেণেনদিযাণি ব্যাপাবরত্যয়ধান্ত ইব লোহম্ ॥২১| এতদেবাহ_-পুকুষ 

বুদ্ধি ত্বগিক্দ্রিয়দারা স্পর্শ কবে। এইভাবে বুদ্ধি একবাব মাত্র বিরুত হয় 
(অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিবসংগ্লিষ্ট হইয়া! তাহাব তাহার কার্য্য করে; সুতরাং তখন 
অন্য ইন্দরিয়ের বিষয় গ্রহণ করিতে পাঁবে না।) বুদ্ধি যাহাবাবা কিছু কামন। কবে, 
তখন সে সেই মনংস্ববণ হয় (২০॥ 

বুদ্ধির অধিষ্ঠান পঞ্চবিধ ; সেগুলিব প্রযোজনও পৃথক্ পৃথকৃ। মহরষিবা সেই- 
গুলিকে ইন্জিয় বলেন; জীব অদৃশ্যভাবে সেইগুলিকে আশ্রয় করিয়া 
বহিয়াছে ॥২১1 

বুদ্ধি জীবাত্বাতে থাবিয়! সুখ, ছুঃখ ও মোহ এই তিনটা অবস্থা ভোগ কবে; 
কখনও আনন্দ অনুভব কবে, কখনও শোক ভোগ কবে, আবাব কখনও 
মোহে অভিভূত হয় ॥২২ 



গর্বণি সপ্তাশত্যধকগততমোহধ্যায়ঃ। ১৮০৪ 

সেয়ং ভাবাত্বিকা ভাবাংস্ত্রীনেতানতিবর্ততে। 
সরিতাং সাগরো ভর্তা মহাঁবেলামিবোর্শিবান্|২৪॥ 
অতিভাবগতা৷ বুদ্ধির্ভাবে মনি বর্ততে। 
প্রবর্তমানন্ত রজন্তন্ভাবমনুবর্ততে ॥২৫] 

০. পাপ পপ পপ আপ পা শা সপ আপ পপ পপ 

নেতি। ফেবলে' সথখেন কেখলেন ছুঃখেন চ কদাচিদপি বুদ্ধির বর্ডতে। এবং নবাণাং 

মণসি বিগ্যমান| বুদ্ধিঃ, ত্রিষু ভাবেবু সুখছুঃখমোহরপান্ববস্থান্থ অবস্থিত ॥২৩ 

সেতি। সেয়ং ভাবাঁত্মিক প্রকাশন্বরূপা বুদ্ধি:, এতান্ সুখ:খমোহরূপান্ ভাবান্ অতিবর্ততে 

ততস্ঞানে সতি অতিক্রামতি | মহাবেলানুচ্চ তীবম্ ॥২৪॥ 
অতীতি। অতিভাবং স্থখছুঃখধোহ্বপাতিক্রান্তঘং গতা তব্্রাননন প্রাপ্ত! বুদ্ধি, মনসি 

ভাবে মমনমাতে বর্ততে সমাধাবন্থায়াম্। কিন্ত ব্যুথানদশারাং বজঃপ্রবর্তমানঞেৎ তদ্ভাবং 
বিষয়েন্িয়সংযোগননূবর্ততে 0২৫। 

ভারতভাবদীপঃ, 

ইতি। ত্রিষু ভাবেযু সত্বরজত্তমৌময়েযু হুখদুঃংখমোহাুকেষু। তাঁনেব ক্রমেণীহ-_কদাচিদিতি॥২২॥ 

এবং ত্রিযু ভাবেধবাস্থিতা বৃদ্ধির্ননসি বর্ততে ১ মনোদাব। ইন্জিকবিষয়েঘগীতি ভ্রটব্যম্ ॥২৩| 
দেষমিতি। সেয়ং সর্ধাত্মিকাপি বুদ্ধিাবান্ জুখছুঃখমোহান্ তরাত্মিকাপি সতী অভিত্রম্য 
বর্ধতে। তত্রযোগ্যো দৃষ্টান্ত _সবিতাং ভর্তা পূবরিতা উন্শবান্ সাগবো মহাবেলামিবেতি। 
অযসর্ধ--যথা সমুদ্রপ্রভবাণাং নদীনাং সধুদ্রং গ্রাানাং বীচয়ঃ সমুদ্রো্মিভিত্তিবোধীয়ন্তে, এবং 

বুদধিপ্রতবাঁপাং দেহেন্দিয়বিষরাণাং যোগেন বুদ্ধৌ লীরমীনানাঃ সংস্কাবা বুদ্ধেত্র্মীকাবতনা তিবো- 

ধীয়ন্ত ইতি বৃদ্ধেগুণাতীতত্মটাতে । গা ঘটপ্রকাশে চক্ষুবাঁলোকমহকাবেণ সমর্থ; দীপপ্রকাশে 
তু তন্িরপেক্ষম, বিষ্যা্তৈব প্রকাশীত্মকতাৎ, এবং দববুত্তিশ্িদাভাসগহকাবেশৈব ঘটাদীন্ 
প্রকাশযতি। যণোক্তম্--“বুদ্ধিতৎস্চিদাভাসাবুতৌ৷ ব্যাপ্মুবতো ঘটমূ। তত্রাজ্ঞানং ব্রি 
নহে্টৈতগ্েন ঘট প্দুবেৎ” ইতি। আত্মনি তু ধীবুভিবেবাপেক্ষিতা বিষ ্রকাশাত্ুকত্াৎ। 
্রকাশযানে ত্বানন্দে বীবৃতিং কতকবজোবৎ নঙ্জাতীযবৃতান্তবং বিনাশ্যসতী ্বযমপি বিশীয়তে। 

জা চসংাবাতনা সতী সা স্বাদিকাধধ্যানি ুখছ্ঃখমোহাধ্াততিক্ম্য গত। ভবতি। যতো 

বুদ্ধি কখনও কেবল সুখ, কেবল ছুঃখ বা কেবল মোহ প্রাপ্ত হয় না। এই 
ভাবে মানুষের চিত্তাবঢ় বুদ্ধি সুখ ছুঃখ-মোহবপ তিনটা অবস্থাতে ক্ষণিক ভাবে 
অবস্থান করে ।২৩| 

সরিংপতি ও বিশাল তবঙ্গশালী সমুদ্র যেমন কোন সমযে উচ্চ তীব অতিক্রম 
কবে, সেইৰপ এই প্রকাশময়ী বুদ্ধি সমাধিকাঁলে এই সুখ-ছুঃখ-মোহবগ তিনটা 
অবস্থাকেই অতিক্রম করে ॥২৪। 

২৭ 
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ইক্জিরাণি হি সর্বাণি প্রবর্তয়তি সা তদা। 
ততঃ সত্বং তমে৷ ভাবঃ গ্রীতিবোগাৎ প্রবর্ততে ॥২৬॥ 

প্রীতিঃ সত্বং রজঃ শোকম্তমে৷ মোহস্ত তে ভ্রয়ঃ 
বে যে চ ভাব! লোকেহন্মিন্ সর্বেষেতেষু বৈ ত্রিবু ॥২৭| 

পা পপ পাপা শশী শি পপ ৮ ০৩ শশা শত শী 

ইন্দিয়ানিতি। তদা| বজঃপ্রবৃতৌ সত্যাম্, সা বুদ্ধি: সর্ধবাণীন্দিগাণি শবাদিবিষর়েযু গ্রবর্তগত | 
ততশ্চ গ্রীতিযোগাৎ ততঘিষয়প্রণয়সন্বন্ধাৎ পুকষন্ত সত্বং ভাঁবঃ সুখাদিঃ, তনে। ভাবশ্চ নোহাদিঃ 
প্রবর্ততে 1২৬ 

গ্রীতিবিতি। সত্বং সাতিকো ভা; গ্রীতিবানন্দঃ | রো! বাজসিকভাবঃ শোঁকো দুঃখং তমঃ 

তামসিকভাবশ্চ মৌহঃ। ভাবা: শমাদর়: | এতেযু ত্রিধু অন্তর্ভবস্তীতি শেষ: ॥২৭ 
ভাঁবতভাবদীপঃ 

তু মোহস্তাবিনাশাৎ নুপ্তিসমাধ্যোর্ভেদ ইতি ॥১৪॥ নথাম্াকাববৃত্তিমত্য বুদ্ধেগ্ুণাতীততোপ- 
গমে জঞাননমকালমেব দেহপাতঃ স্তানষ্াযান্তন্ত মূলকাবণগাভ্ঞানস্ত নাশেন পুনকৎপাদাধোগা- 

দিত্যাশক্যাহ-অতিভাঁবেতি। নুখার্দিভাবানতিক্রান্তাপি বুদ্ধির্ভাবে মনসি নির্বৃতিকতর! 

নত্তামাত্রে মনসি বর্তে, ভ্ঞানকালে সুপ্মরূপেণান্তীত্থঃ॥ তু পশ্চাদভ্যুখানকালে প্রবর্তানং 

বজ্স্তপ্তাবং বুদ্ধিভাবমন্বর্ততে। স্বৃতকাঠিন্ঘবদিনীনাপি বুদ্ধী বন্জাগুণেন গীতেন গ্বতনিব পুনর্ধনী- 
ক্রিবত ইতার্থঃ। অগ্তং ভাবঃ__সত্যপ্যভঞাননাশে ক্গালিতনশুনভাগুগন্ধবলেশতোহহুবর্তদানা- 

বিষ্য প্রাবন্ধকম্মপবাধীনা পুনঃ পুনর্দেহাদীম্থাপয়তি, প্রাবন্ধকর্থোপ্ৰমে তু শিবন্বরনাশানিশ্রতাহ 
কৈবন্যমিতি 1২৫ সা৷ বুদ্ধির বসা লক্বাত্মিকা! ভবতি তর হি প্রসিদ্ধমিল্দিয়াণি গ্রবর্ততি। 
ততশ্চ বিষয়সন্ন্ধাৎ সত্তুং সত্বাত্মিক! বুদ্ধিবিষনূব।খাত্মাজ্ঞানং প্রবর্ততে । তগা তমেোভাবন্তমস! 
বিষয়ান্তানেন জনিতো| ভাঁবে। বিবয্কবিপর্ধ্যাঁসরূপঃ শুক্তিবগতাদিঃ গ্রীতিযোগাৎ পুকবগতরাগারদি- 
দৌবাৎ প্রবর্ততে প্রমারূপং বিপর্যয়বপং ব1 জনং বিবরেক্রিধসন্বদ্ধাজ্জাদূত ইত্যর্থঃ |২৬। ততন্চ 

নুখ-হুঃখ-মোহাতীত বুদ্ধি সমাধিকালে মনেব উপবে থাকে; আব বজোগুণ 
প্রবৃত্ত হইলে, বিষয় ও ইন্দ্িয়েব সংযোগ প্রাপ্ত হয় ॥২৫॥ 

রজোগুণেব আবির্ভাব হইলে সেই বুদ্ধি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আপন আপন বিষয়ে 
প্রবপ্তিত কবে; তাহাব পব সেই সেই বিবয়েব সহিত সেই সেই ইন্জ্রিয়েব প্রণয় 
সম্বন্ধ থাকায় কখনও সাত্বিক ভাব আঁনন্দপ্রভূতি উৎপন্ন হয় এবং তামসিক ভাব 
মোহাদিও জন্দিয়া থাকে ॥২৬৷ 

সত্বগ্চণ হইতে সুখ, বজোগুণ হইতে ছুঃখ এবং তমৌগুণ হইতে মহ এই তিনটা 
ভাব এ তিনটা গুণ হইতে জন্মিয়৷ থাকে | এই জগতে অন্য যে ষে ভাব আছে, 
সে সমস্তই এই তিনটা ভাবে অন্তুভূর্তি হয়॥২৭| 



রব ণৃ সপ্তাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৮১১ 

ইতি বুদ্ধিগতিঃ সর্ববা ব্যাখ্যাতা তব ভাঁবত। | 

ইন্দরিয়াণি চ সর্ববাণি বিজেতব্যানি ধীমতা! ॥২৮| 
সন্্ং রজন্তমশ্চৈব প্রাণিনাং সংশ্রিতাঃ স্দা। 
ত্রিবিধা বেদনা চৈব সর্ববসত্বেষু দৃশ্ঠযতে। 
সাত্বিকী বাজসী চৈব তামসী চেতি ভারত ! |২৯| 

সুখম্পর্শঃ সন্গ্ুণো ছুঃখস্পর্শো বজোগুণঃ। 
তমোগুণেন সংঘুক্তৌ ভবতো। ব্যবহাঁবিকৌ ॥৩০| 
তত্র বতগ্রীতিসংঘুক্তং কাষে মনসি বা ভবেৎ। 
বর্ততে বার ভাব ইত্যাচক্ষীত তত্রথা ॥৩১| 

ভারতকৌমুদী 
ইতীতি। বুদ্ধেগীতিববন্থা। ২৮1 
মত্রমিতি। স*শ্রিত দেহাদীনাশ্রিতা গুণ: ॥ বেদনা জ্ঞানম্। সর্বসত্েঘু সর্বপ্রীণিষু । 

ষ্টগাদোহ্যং শ্লোক: 0২৯ 

স্ৃধেতি। স্থখস্ত স্পর্শ; সন্বদ্ধো৷ থেন সঃ | এবমন্তত্রাপি। তনোগুণেন তমোগুাজনিতযোহেন 

সংূত সুখম্পরশহণ্পর্শে ইব্যবহাঁবিকৌ। ভবতঃ | কদাচিৎ সুখকাঁশে মোহঃ, কদাচিচ্চ ছুঃখকালে 
মোহ: 7৩৭1 

তত্রেতি। তথা তাদৃশেন দ্নাপণ তং আচক্ষীত বাদং 0৩৯ 

ভাব্তভাবদীপঃ 
গরী্যাদক সত্বাগ্াত্বানঃ প্রবর্তন্তে ; ভাবা: শমদমকামক্রোধভয়বিষাদাদযঃ ॥২৭| বুদ্ধিব্যাধ্যানং 
সগ্রয়োজনমূপদ'হবতি--ইতীতি|২৮। গ্রীতিঃ সত্মিত্যুকতমর্থ,গ্রঞ্চযতি-_সত্বং বজ ইত্যাদিনা 

[২৯ হৈবিধামেবাহ_লাবিকীতি ার্দেন। তণ্মাগুণে হতে তে সতি সংযুভৌ পূর্বোকৌ 
পিন এ 

এ সত কল ৭ এ এস ৯০৯ কান্ড রি এসসি এ পিসি 

ভরতনন্দন! এই আমি তোমাৰ নিকট বুদ্ধিব সমস্ত অবস্থা বলিলাম। 
জ্ঞানী লৌকেব পক্ষে সমস্ত ইন্দ্রিষকে জয কবা উচিত ॥২৮ 

ভবতনন্দন ! সত্ব বজ ও তম এই তিনটা গুণ সর্বদাই সকল প্রাণীব দেহ- 

প্রভৃতি অবলম্বন কবিষ। থাকে। সেই জস্তাই সাঁত্বিক, বাজসিক ও তামসিক এই 

তিবিধ জ্ঞানই সকল প্রাণীতে দেখা যায় ॥২৯॥ 
সত্গুণ হইতে সুখসম্পর্ক এবং বজোগুণ হইতে ছুঃখসন্নধ। হইয! থাকে; আর এ 

সখ ও ছুঃখ কখনও ব্যবহাব দশীষ মোহসংযুক্ত হয 1৩০ 

তাহার মধ্যে দেহে বা মনে যাঁহা ভাল লাগে, তাহাই সাত্বিকভাব এইবপ বলিতে 

হইবে ॥৩১| 
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অথ যদ্দুঃখসংযুক্তমগ্রীতিকরমাত্বনঃ। 
প্রৰৃতং রজ ইত্যেব তম সংরভ্য চিন্তয়েৎ |৩২| 
অথ বম্মোহসংযুক্তমব্যক্তবিষয়ং ভবেৎ | 
অগ্রতক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তুপধারয়েৎ ॥৩৩॥ 

প্রহ্ষঃ শ্রীতিরানন্দঃ সুখং সংশাস্তচিভতা | 
কথঞ্চিদভিবর্তস্ত ইত্যেতে সান্িকা গুণাঃ ]৩৪| 
অতুষ্টিঃ পরিতাপশ্চ শোকো লোভন্তথাক্ষমা | 
লিঙ্গানি রজসন্তানি দৃশ্যন্তে হেত্বহেতৃভিঃ ॥৩৫॥ 
অবমানস্তথা মোহঃ প্রমাদঃ ব্বপ্রতক্দ্িতা। 
কথঞ্চদিভিবর্তত্তে বিবিধাস্তামসা গুণাঃ ॥৩৬ 

০ ৪ লাকী সলাত পা পলা | পতল শাবি জিলা জন্বা  তং পে তা লী লীলিলিতীলীত পেত 

ভারতকৌমুদী 
অথেতি। তত্দু:খসংযুক্তং বন্ধ, সংবভ্য আশ্রিতা, ন চিন্তয়েৎ ছু'খধাবাসভ্তবাং 1৩২। 
অথেতি। অব্যন্ু; জ্ঞানে অম্পষ্টঃ বিষয়! যন্িন্ তৎ। 'অগ্রতকর্যং মোহাদেব ষধার্থরূপেণ গ্রতর্ক 

িতুমশক্যম্ আবিজ্ঞেয়ঞ্চ । উপধাবয়েৎ নিশ্চিনয়াৎ 1৩৩ 
্রহর্ষ ইতি। সংশান্তচিভতা চিন্তন গ্রসন্নত| 1৩৪| 

অতুষ্টিরিতি। অক্ষম উগ্রতা। লিঙাঁনি চিহ্থানি। তিবস্কাবাদেবসস্তোষঃ, হেতৃতিরতুটিং 
যোগ্যসমাদবেণাপ্যসন্তোষঃ, অহেতুভিবতুষ্টং অস্বাসথ্যাৎ। এবমগ্লেংপৃাৃহনীয়াঃ 1৩৫1 

'ভারতভাবদীপঃ 
হ্খছঃখম্পর্শেন ভবত: ? কিন্ধ মোঁহ এবেত্যর্থ; (৩৮__৩১॥ সংবভ্য ভীতী।' দুঃখাহসন্ধানাদ্দ,ংখ- 
মেব বর্ধিস্যত ইতি ভীত্বা ছুখং ন চিন্তরেন্ন গণযেদিত্যর্থ: ॥৩২-_৬৩| ইষ্টবস্তশ্রবণদর্শনপ্রাপ্ত্যপ- 
ভোগজাতে হুখাঁনি পরহ্যস্রীত্যানিনদন্খাখ্যানি প্রিয়মোদপ্রমোদানন্দাপবপর্ধ্যায়াণি, গ্রশান্তচিত্তত| 
নিবিকল্সন্খতা পুচ্ছবন্ধাখ্য ; কথক্চিদ্দিতি দৌলভ্যমুক্রমূ1৩৪ হেত্বহেতুভির্হেতৃভিরহেতৃভি- 
হী সা থাড: সততা সা 

আব যাহা ছুঃখ ও অশ্রীতিকব, তাহাই রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে 
কিন্তু সেই ছুখ অবলম্বন করিয়া চিন্তা! কবিবে ন| ॥৩২। 

এবং যাহা মোহবুক্ত, আব যাহাতে বিষয় স্পষ্ট হয় না, তর্ক চলে না ও জ্ঞান হয় 
না, তাহাই তমোগুণজনিত বলিয়া নিশ্চয় করিবে ॥৩৩॥ 

হর্ষ, শ্রীতি, আনন্দ, সুখ ও চিত্তের প্রসননতা, এইগুলি সাত্বিকভাব এবং এই 
সকল ভাব কখনও কখনও উপস্থিত হয় ॥৩৪। 

অসন্তোষ, পরিতাপ, শোক, লোভ ও অক্ষমা--এইগুলি রজোগুশেব চিহ্ন এই 
সকল ভাবকে কারণ থাকিলে বা ন! থাকিলেও হইতে দেখা যায় ৩৫1 
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দুবগং বহুধাগামি প্রার্থনাসংশয়াত্মকমূ। 
মূনঃ শুনিষতং বসত স সুখী প্রেত্য চেহ চ ॥৩৭॥ 

সত্ৃক্ষেত্রজ্ঞবৌবেতদন্তরং পশ্থা সুন্মময়ৌঃ। 

হজ্রতে চ গুণ(নেক একো ন হৃজতে গুণান্ ॥৩৮। 

মশকোড়ম্ববৌ বাপি সম্্রযুক্তো৷ বথ! সদা । 
অন্যোন্িমেতে৷ স্তাতাঞ্চ সম্প্রনোগন্তথা তযোঃ ॥৩৯| 
পৃথগ ভূতে) প্রকৃত্যা তৌ৷ সম্প্রবুভ চ সর্বদা । 
যথা মতস্তো জলৈব সং্্রযুত। তথৈব তৌ৷ |৪০| 

ভাঁবতকৌমুদী 
অবেতি | প্রনাঁদং অনবধনতা, গাগা নিজ, তক্রিভা তহ্হা 05৬ 

দূবগমিতি। বভপাগানি ববিযরপাতি। প্রেম পরলোক ইহ লোকে চ 0৩৭ 

মতেতি| সভভগপাবগাঁং ভ্বুত্ধিক] ব্গিবিভার্থত। পেশা জীবশ্ড তারাং। অন্থবণ ভেদম | 
এক! সতপানর্গং গুণান 'সতলাবালীন কাত, এক শেবলন শুণান ন বজগাতি(কেবলং গশ্াতি 0৩৮1 

মশকেতি। উড়গনা বুশ্দবাশ্যং সপ্রযাকী। মিশিতী। হাতাঁং মিদিতৌ ৩৯ 
পূথগিভি | প্ররতা। স্বগাবেনৈর, হো সত্ত্দলো 8০ 

ভাবতভাঁবদীপঃ 
কেবনমোহকার্ধ্যমিত্ার্থ: 15৫ ছপ্পো! নিত্রা তৎসঠিতা তন্দ্রিকা তন্দাযুক্তব' কগঞ্চিদভাগাতি- 

শরাং ৩৬ দুবগ দ্বা্ে্পি নস্ল্ামকুম | বলধাগানানেকেনু নিষাগযু যূগপন্লিপতিতৃং শীলম । 
প্ার্থনা দেহীতি ঠভাঁষণম | সনিয়ত' নিসছব্ুন্তিকম 05৭৭ বুস্তিনিবাঁধফল* সত্বপুকষান্তী- 

খাতিনা-সত্বেতি। সঙং বুদিসত্তম, শ্রেত্রতং সাক্ষী | তায়ানসব* ছেদং তণ্ায়ংপিগুবদিতবে- 
তবাবিবেকাৎ প্রা গ্রচীতম। এক: স্তং গুণানভগ্তানাদীন ॥৩৮| এতৌ। মশকোডুম্বরৌ। 

অপমান, মোহ, অনবধানতা, নিদ্রা ও তন্দ্রা ইত্যাদি নানাবিধ তামসিক ভাব 
কখনও কখনও উপস্থিত হয 1৩৬ 

দূরগামী, বুবিষযপাতী এবং প্রার্থনা ও সংশরবৃত্তিযক্ত মন, স্বাহাব বিশেষভাবে 
সংযত থাকে, তিনি ইহলোকে ও পবলোকে সুখী হন 0৩৭ 

যুধি্টির | দেখ সৃষ্গ বুদ্ধি ও জীবাত্মব এইটুকুই ভেদ যে, বুদ্ধি অহ্ঙ্কাবপ্রভৃতি 
তকে শি কবে; আর জীবাত্মা কোন তবৃকেই ্ষ্টি কবেন না (কেবল দর্শন 
করেন) 1৬৮] 

মশক ও উদ বৃক্ষ যেমন সর্বদাই সংযুক্ত থাকে, সেইবপ এই বুদ্ধি ও জীব 
পরম্পর অংযু্ত থাকে; তাহাদের সে সংঘোগও চিবন্তু ॥৩৯1 
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ন গুণা বিছ্রাত্মানং স গুণান্ বেসি দর্বশঃ | 
পরিদ্র্টা গুণীনাস্ত সংস্ফটীন্বন্যতে তথা ॥৪১] 
ইন্জিয়ৈস্ত গ্রদীপার্ঘ। কুরুতে বুদ্ধিসগ্ুমৈঃ। 
নিবিবচেকটরজানপতিঃ পরমাত্মা প্রদীপবৎ|৪২| 

ভাবতকৌমুদী 
নেতি। গুণাঁঃ সত্বাদয়ঃ, 'আত্মানং সন্গিহিতমপি জীব ন বিছুঃ ন জ্সানস্তি জডত্বাৎ ; কিন্ত 

স আত্মা সর্ববশঃ সর্বানেব গুণান্ বেত্তি চিন্রপত্যাৎ) এবসাত্ম! গুণানাং সববাঁদীনাং পবিভ্রষ্টী 
তথা অবিগ্যাবশাৎ তান্ গুণান্ আত্মনি সম্হৃষ্টান্ অসন্োঁহপি সংসপ্ত।ন্ মন্ততে । অতএব অহং 
শুরু) অহং বধিবঃ, অহুং গচ্ছা'মি ইত্যাগ্ভিমন্তত ইতি ভাঁবঃ 08১। 

ইঞ্জিযৈবিতি। পরমাত্মা তদ্ভূতো৷ জীব বুদ্ধি: সপ্তমী বোং তৈঃ, জঞানেন্রিয়াণি পক» মনঃ 
ষ্টম্, বুদ্ধিশ্চ সপ্তমী, নির্ব্বিচেষ্টেঃ অন্থপ্রেবগামস্তরেণ চেষ্টারহিতৈঃ, জড়ত্বাদজানভিঃ, ইন্দিষৈঃ 
গ্রদদীপবৎ প্রদীপার্থং প্রদীপকার্ধ্যং প্রকাশং কুরূতে 1৪২ 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
তয়োঃ সৃততক্েত্রজগ্োঃ ॥৩৯॥ প্ররৃত্যা স্বভাবেন ॥৪০॥ নন মণশকোডুম্বববঙ্জলমধ্ত্তবদ্|! তযোঃ 
ন"যোগশ্চেত্বতকোৌবপি বিভ্তাদপবিহীর্ঘযঃ সংযোগ: স্তাদিত্যাশক্ক্যাহ-নেতি। ন বিছুবিতি 

গুণানাং জডত্যমুক্তম্, বেতীতি ক্ষেত্রজন্ত চিদাত্ত্বমুক্তম্ ; অতশ্চজ্জভয়োর্বাস্তবঃ সবক্ষো! নোপ- 
গন্ঘতে। দৃষ্টান্তে তু জড়য়োবেব মীনাদিশবীবয়োর্জলাদিন1! জডেনৈব সন্বদ্ধ: | এতদেবাহ-_ 
পরিরষ্টেতি। পুরুষে! গুণানা: দেহাহঙ্কারাদীনাং ভ্র্টাপি সংস্তান্ সংহ্টান্ স্বতাদাত্মাপন্ানিন্ততে। 
নহি ভরদৃগ্তরোঃ পুংগুণারোবভেদ: সম্ভবতি, প্রতীয়তে চাঁভেদ১-অহং গৌবোধ্হং কাণোহ্হং 
সুখ্যহং কর্তেতি। তন্মান্মরুমহাহ্দয়োবিবাণিযবোবাধ্যাসিকঃ সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। সন্তরষ্টেতি পাঠে 
“স্মিত্যেকীভাঁবে' ইতি যাস্কবচনাদাঝান্তেকীভাবেন তাদাত্মোন গুবানাং শষ্ট৷ কল্পকঃ সংতষ্টা চিদাত্য! 

বিছ্বয়] মন্যততেখভিমানং কবোঁতি 1০১ নন চিদাত্সা! শুণসঙ্গী চেদ্ঘটপিহিত প্রদীপবন্ন কিঞিং 
প্রকাশক্রেদিত্যাশফ্যাহ--ইন্জিয়ৈবিতি | প্রদীপার্থমর্থপ্রকাশনং ঘটচ্ছিদ্রৈবিব ঘটপিহিতো দীপ 

বুদ্ধি ও জীবাত্মা স্বভাবতই পৃথক্ পদার্থ, অথ চ সর্বদাই তাহার! সংযুক্ত থাকে; 
অর্থাৎ জল ও মত্ত যেমন পৃথক্ হইয়াও সর্বদা সংযুক্ত থাকে, তেমন বুদ্ধি ও জীব 
পৃথক্ হইয়াও সর্বদাই সংযুক্ত থাকে 1৪০1 

সত্বপ্রভৃতি খণত্রয় জড় বলিয়। জীবাত্বাকে জানিতে পাবে না; কিন্ত জীবাস্ম! 
চিন্ময় বলিয়! সমস্ত গুণকেই জানেন এবং তিনি গুণগুলিব কার্য্য দেখেন, আর অবিদ্া- 

বশত; গুণগুলিকে আত্মসংসক্ত বলিয়া ধাঁবণা কবেন 18১৫ 

পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্িয। মন ষষ্ঠ, আব বুদ্ধি সপ্তম, এগুলি অন্যের প্রেবণাব্যতীত 
কোন ক্রিয়া করে না এবং জড় বলিয়া কিছু জানিতে পারে না; কিন্তু জীবাত্মা 

প্রদীপের স্ায় সেই ইন্জিয়গুলিদ্বার। প্রদীপার্থ অর্থাৎ বিষয় প্রকাশ করেন 1৪২ 

শপপশি এ সপ 
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সথজতে হি গুণান্ সত্ব ক্ষেত্রজ্ঞ; পরিপশ্যতি। 
সম্প্রযোগস্তরোরেষ সত্বক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জবঃ ॥৪৩। 
আশ্রয়ো নান্তি সত্বম্ত ক্ষেত্রজ্ঞম্ত চ কশ্চন। 
সত্বং মন সংব্থজতে ন গুণান্ বৈ কদাচন ॥88॥ 
রশ্মীংস্তেষাং ল মনসা বদা সম্যঙ্নিষচ্ছতি। 
তা প্রকাশতেস্তাত্থা ঘটে ॥ ঘটে দীপে! ভ্বলমিব 8৫] 

সজত ইতি। দত্বং বুদ্ধিঃ গুণান্ অহঙ্কাবাঁদীন্ স্থ€তে ; ক্ষেত্রজ্ঞ। জীব; তৎ পাবপণ্ডতি। 
তয়োঃ সব্ক্ষেত্রজ্ঞয়ৌঃ, এব সম্প্রয্বোগঃ সব্ন্ধঃ খুব নিত্যঃ॥৪৩| 

আশ্রয় ইতি। অন্বন্ত বুদ্ধেং ক্ষেতজ্ঞং বিনা অন্তঃ কশ্চন আশ্রয়ে! নাতি কেবলঙ্গেতজ্ঞস্থিত- 
ত্বাৎঃ ক্ষে্রক্ন্ত তু কশ্চনাপি আশ্রয়ে নাস্তি স্বনিষঠত্বাৎ সত্বং বুদ্ধিঃ মনঃ সংস্জতে সংবগ্াতি, 
কদাচনাপি গুণাঁন্ ব্ষয়ান্ ন সংস্জতে সাক্ান্গ সংবরাঁতি মনস ইন্জি্বাণ!ঞ্চ তৎযনবন্ধাৎ £৪1 

বন্বীনিতি। ন জীবাত্মা! যদ মনসা! সহ তেযামিন্তিয়াণাং বশ্দীন্ এ্রকাশান্ সম্যক্ নিষচ্ছতি 
নিয়মেন বিদধাতি ; তদ। জশন্ দীপে। ঘট ইব অন্ত পুকবত্তাত্ম গ্রকাশতে। নুযুণ্ৌ তু নেতা" 
শয়ঃ 0৪৫ 

ভাবতভাবদীপঃ 
ইত্যর্থ:। ইন্ডিদৈ্ননসা মহ বডভি:1৪২। সম্প্রয়োগঃ সহন্ধ:। এঁবোইনাদিঃ 0৪৩ সত্ব্েত্র- 
জয়োঃ অস্পয়োগোৎনির্বচনীয় ইত্যাহ-_আশ্রয্র ইতি। আত্মনোহসঙ্গত্বান্িগুপত্বাচ্চ জতুকাষ্ঠব- 
জপরূপিবঘ! ন তয়োবাশ্রিতা শ্রয়ভাবোহতীত্যর্থ; ৷ ক্সেত্রজঞপ্ত কশ্চনাশ্রয়ে| নাস্তি স্বমহিমগ্রতিষ্ঠ- 
ত্বাৎ। গুণঃ ঘত্বম্ত চেতনেতি প্রাচীনপাঠে তু সততনাশ্রক্ক প্রকৃতিঃ শাখায়! ইব তক স নাস্তি 
্রকৃতেন্তচ্ছত্বাৎ। প্তুচ্ছেনীভাপিহিহং যদদীসীৎ। অনৃতেন হি প্রত্যুচা” ইত্যার্দিশ্রুতিভ্য- 
ত্াস্তচ্ত্বাবগতে; | কথং তি সত্বস্তাত্মশাভ ইত্যত আহ- চেতনা! সত্বন্ত গুণ ইতি। শ্তভীদন্তা 
যথ] তত্রাধ্যস্তবজতন্ত বিশেষণং ভবতি তথ্বচ্চেতনা হবস্সিমধাত্তন্ত সব্বম্ত বিশেষণং ভবতি। তমিমং 

সত্বে চেতনান্ুবেধমালক্ষ্যাত্মা জডশ্চেতন! তদ্গুণঃ স! চ ক্ষণাবস্থাযিনীতি বুদ্ধবন্ধবং প্রলপন্তি। 

উক্তেহর্থে হেতুমাহ_ সন্বমিতি। সংস্জতে নির্দিশতি প্রকাশয়তীত্যর্ঘঃ। বৈ প্রসিদ্ধমূ। মন- 

আদিকমেৰ সন্ত কার্ধযং প্রথতে ন তন্ম.লভূতা। গুণা অতন্তেযাং সকার্ধ্যাণীং মৃষাত্বমিত্যর্থ:ঃ। নহি 
সমস্ত উপ আস অপ অপ সি অর পি উপ সি উপ জপ তা পা 

বুদ্ধি অহঙ্কাবপ্রভতিকে স্থষ্টি কবে, আব জীবাত্মা তাঁহাব দর্শন কৰেন; সেই 

বুদ্ধি ও জীবাত্মার এই দৃশ্য দৃষ্টি সম্বন্ধ নিত্য 18৪৩ 
জীবাস্বা ব্যতীত বুদ্ধিব অন্ত আশ্রথ নাই; জীবাত্বীবও অন্ত কান আশ্রয়ই 

নাই (তিনি স্বপ্রতিষ্ঠ)। বুদ্ধি মনেব সহিত সংকষ্ট হয় কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কখনও 

বিষযেব সহিত সংস্ষ্ট হয না ॥৪৪| 



১৮১৬ মহীভারতৈ শান্তি 

ত্যক্ঞা বঃ প্রীকৃতং কর্ণ নিত্যমাত্মুরতিুনিঃ | 
সর্বভূতাত্ুভূস্তম্মাৎ স গচ্ছেতুতমাং গতিমূ 1৪৬ 
যথা বারিচরঃ পক্ষী সলিলেন ন লিপ্যতে | 

এবমেব কৃতপ্রজ্ঞো ভূতেষু পরিবর্তে [৪৭ 
এবং স্বভাবমেবৈতৎ স্ববুদধ্যা বিহরেন্নরঃ | 
অশোচন্নগ্রহয্যংশ্চ সমো৷ বিগতমৎসরঃ |৪৮। 

স্বভাবযুক্তযা যুক্তস্ত স নিত্যং সবজতে গুণান্। 

উরণনারতি্যথা ৃ ত্রং বিজ্েয়ান্তস্তবদগুণাঃ ॥৪৯| 
টাররেন্বর ১ উজ 

ত্যক্তেতি। ঝঃ প্রাককতং কর্ম গৃহসম্মাজ্জনাদিকার্ধ্যং তাকী, নিত্যম্ আত্মনি ব্রহ্মণি বতিবন্- 

রাণে। যন্ত সঃ মুনির্সননশীলঃ, সর্ধেষাং ভূতানাম্ আত্মা ভবতীতি সঃ “ব্র্গবিদ্তরদ্ধেব ভবতি” 

ইতি শ্রুতেঃ 1৪৬ 
যথেতি। ব্বৃতগ্রজ্ঞো৷ লব্বতব্বজ্ঞানঃ, পবিবর্ততে নিলিপ্তে। বিচবতি ॥৪৭1 

এবমিতি। এতদ্তরনষ, এবং স্বভাবং সর্বত্র নিলিধুম্ ইতি স্ববুদ্ধা| নিশ্চিত্য নবো. বিহবেৎ ৪৮ 
ভারতভাবদীপঃ 

নিপুণৈবপি পবীক্ষ্মাণং বজ্ছুবগোপাদানমজ্ঞনং দৃষ্টিপথমবতবতীতি ভাব; 188 অধ্যাস- 
নিবৃন্াপারমাহ_বশ্দীনিতি। বৃত্ভিবহত্বাপেক্ষয়া বহুবচনম। তেষাং তশ্ত তত্বস্ত বন্মীনিবেজ্দিয়াণি 
0৪৫॥ প্রাকৃত, স্বাভাবিক কন্ম ত্যন্কা! সন্্যস্তেত)র্ধঃ। আত্মবতিবনগ্নিষঠঃ, মুনিধযানশীলঃ 
সর্ধেষাং ভূতানামাত্মৈব ভবতীতি সর্বভূতাত্মভূঃ | পয এবং বেদাহং ত্র্গা্দীতি দ ইদং সর্ব 
ভবতি। আত্ম হেষাং স ভবতীত)দিশ্রতভ্য আত্মনঃ সার্ববাত্ম্যাবগতেঃ। তত্মাৎ মন্যাসাদেঃ 

৪৬ এবংবিদঃ কন্ধীলেপং সনৃ্ান্তমাহ_বখেতি। বাবিচবে! হুসঃ। তথা চ শ্রুতি--তং 

জীব খন মনের সহিত সেই ইন্দ্রিয়গণেব প্রকাশকে সমীটীনভাবে বিধান 

করেন; তখন প্রজ্ঘলিত দীপ যেমন ঘটেব নিকটে প্রকাশ পায়; তেমন জীবাত্মা 

বুদ্ধির নিকটে প্রকাশ পান ॥8৫1 
যিনি সাংসারিক কর্ম পবিত্যাগ করিয়া সর্ববদ| পবত্রন্মে নিরত থাকেন £ মনন- 

শীল হন এবং সর্বভূতেব আত্মাকে আপন আত্ম মনে করেন, তিনি সেই সকল কর্ম- 
দ্বারাই উত্তম গতি লাভ কবেন ॥৪৬| 

জলচর পক্ষী যেমন জলেব সহিত লিপ্ত হয় না, সেইরূপ জ্ঞানী লোক নিলিপ্ত 
হইয়াই ভূতমধ্যে অবস্থান করেন ॥8৭॥ 

মানুষ আপন বুদ্ধিদ্বারা৷ এই পবব্রক্মকে এইরূপ নিশ্চয় কবিয়া শোক ও হর্ষ 
পবিত্যাগ পূর্বক সমদর্শী ও পববিদ্বেষবিহীন হইয়া বিচবণ কবিবে ॥৪৮ 



পর্বণি সপ্তাশিত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৮১৭ 

প্রধস্ত। ন নিবর্তস্তে নিবৃততির্নৌপলভ্যতে। 

প্রত্যক্ষেণ পরোক্ষং তদনুমানেন সিধ্যতি ॥৫০॥ 
পল্লি সপ সীল পিল ৯০৯ প৯পি্িত (আপাত তি পাপ পপান্পাসি সপ বপন 

জীবন্,কতস্ত ভাবমাহ্ ম্বেতি। দ্বতাবেন নির্লে পরূপেণাত্বভাবেন যুক্তিরধোগতবয। যুক্তঃ স নবঃ, 

নিত্যং গুণান্ উপদঞ্জনীভূতান্ বপদর্শনীদিব্যাপাবান্, উর্ণনাভিঃ কীটবিশেষ বগা হুতরং সৃজতে 

পবার্ধং কবোঁতি তদৎ হতে । অতএব তে তন্ত গুণ! দর্শনাদিব্যাপাবাঃ, তন্তবৎ উ্দনাঁভি- 

হুত্রবৎ পবার্থ। বিজ্ঞেম়াঃ ॥৪৯। 

প্রেতি। প্রধ্বস্তা জ্ঞানেন প্রবর্ষাৎ নষ্াজান! নবাঃ ন নিবর্তন্তে "ন স পুনবাবির্ভতে” ইতি 

শ্রতে:। কি তেযাং নির্বতিবাবৃত্তি নোপলত্যতে। তরি কথং তঞ্জজাযত ইত্যাহ্ প্রত্যঙগ- 

ণেতি। গ্রতাক্ষেণ জীববনুক্তাবস্থাদর্শনেন তৎ পবোক্ষং নির্বাণমুক্ততবমূ অস্থমানেন নিখ্যতি ধুম- 

্রত্যঙ্গেণ পবোক্ষবহিজানবৎ প্রত্যক্ষজীবন্ম্ুদর্শনেন পবোক্ষনির্বাণমুক্তজ্ঞানম্ ইতি ভাবঃ ॥৫০ 

ভাব্তভাবদীপঃ 

বিনিত্ব। ন কর্মণা লিপ্যতে পাঁপকেনেশতি ॥৪৭॥ এরবংস্বভাঁবমলেপস্বভাবস্। এতদান্মন্বরপং 

বদ নিশ্চিত্যেতি শেষ: ॥৪৮। এবংবিদৌ জীবসুকিমাহ_স্বেতি। দ্বভাবে স্বরূপে যুক্তিধোগ- 

তয় দেহক্রিয়াদিতাদাত্মাধ্যাসকতাং পবরপতাং পৰিতান্া শ্বরপা ব্থিত্যাযুক্্চ স বিশবান্ বিত্যং 

গুণান্ ভূতর্ভোতিকান্ যোগৈষ্্যবলেন স্থজতে । “বন্তামবিততঃ গ্রতিবুদ্ধ আতে*ত্যুপক্রম্য “ম 

বিশবৎ সহি বিশবন্ত কর্ধেতি শ্রতে: । উর্ণনাভিদষ্ান্তোভিষ্নিমিত্বত্বোপপাদনায় দর্শিতিঃ 0৪৪ 

এবং জীবন প্রাবন্কন্ধীবইন্দেহ: পরাব্সংস্কাবধশাৎ প্রত্পন্থিতৈও গৈ টিসমসমঘাং টং 

পশ্ুন্ যোগৈঙেণিমাদিনা। ব| নির্বকলধযানেন বা! বর্তযতীত্ুকমূ প্রারন্বকর্শসমাণ্চো তু কিং 

গা ঘটবিবরত্ত উত বু বগব্াধন্তে ইতি মীমাংসতে-_ বন ইতি দীভযাম্। তত কৃতার্থং 

গতি নমপ্যন্ং তনন্াঁধাবপন্থািতি বৌগাঃ । প্রধানং ভরগপাত্মকং বিদেহকৈবল্যতানং প্রতি 

নং ধ্বন্তম্যনষটমধ্বস্তং যতোইিস্তদাধাবণম্। নিরছষনাশে ইদানীন্তনানাং ম'্নারোপনভতে। ন 

স্তাং। ন চ বশ্চিনক্ত এব নাতীতি বক্ত,ং শক্যম্, ই্দানীন্তনানামপি মুভাবনাশ্বীসপ্রসঙ্গাদিত্যাছ- 

্তদস্থবদতি- গ্রধবস্তা ন নিবর্ভস্ত ইতি। প্রধবস্তা অপি গুণ] ন নির্তন্ত ইতি তদেতদ্দুষয়তি_ 

নিবৃততিঃ গ্রততন্গেণ নোপগত্যত ইতি। অয়ং ভাবঃ সত; পদর্ঘভীদর্শনং 
সাধ্য ভীবাধ। দৃ্ি- 

লোগাঁঘ। লোকেহ্বগতগ্। তত নাঃ গ্রধানস্ত বিভুত্বাৎ। 
নাস্ভাঃ পুকযন্াণপৃষ্টিতবাং। তথ চ 

প্ামাদেৰ তু বৈবন্যপমিতি জাননিবর্াবশ্রতানতখাপপত্তা বন্ছবগবৎ প্রধানত বদ্ধাবৃদধনৃষটি- 

ভেদেন নষ্টবানষটন্থে বোধ্যে, ন তু ঘটবৎ সতাতপক্ষে ত্তুজ্যাতে গ্ত্যক্ষবিবোধাদ্দিতি ভাঁবঃ। 

পৰোঁ্ষং তাূমানেন লিধাতি অহথভাবনারাচং তৎ প্ধীনন্ত মতাস্তাপি দৃষ
্টিভেদেন নাশীলাশবচনং 

মাকড়ণা যেমন পরেৰ জন্য পুত্র নির্মাণ কবে ; তেমন সেই মানুষ ত্রন্মভীবা- 

পন হইয়া সর্ববদ! পবেব জন্ কায কবে; অতএব সেই মাকড়শাব সৃত্রের স্তায় 

তাহীব কার্ধ্য মকল পৰার্থ বলিযাই জানিবে ॥৪
2া। 

২২৮ 



১৮১৮ মহাভারতে শার্তি--: . 

এবমেকৈ ব্যবসন্তি নিরৃত্ভিরিতি চাঁপরে। 

উভয়ং সম্প্রধাধ্যেতদ্যবস্তেত যথামতি ॥৫১॥ 
ইতীমং হুদ গ্রন্থিং বুদ্ধিতেদমন়ং দূঢমৃ। 
বিষুচ্য সুখমামীত ন শোচেচ্ছিনসংশয়ঃ |৫২| 

ভারতকৌমুদী 
এরবমিতি। একে মুনযঃ, এবং জ্ঞানমেব, ব্যবস্তত্তি ছুঃখনিবৃতিহেত্তয়া। নিশিগ্বস্তি ; অপবে 

চ মুনয়ঃ নিবৃতিবিবষয়বৈরাগ্যমেব মুক্কিহেতুবিতি ক্রবন্তি। এতদুভয়ং মতম্, যথামতি সপপ্রধাধ্ট 
স্ুকরদুফবতয়া নিশ্চিত্য ব্যবস্তেত একতবমতে মুমুক্ষঃ প্রবর্তেত ॥৫১| 

ইতীতি। ইতি অনেন একতবমতেন ইং বুদ্ধিভেদমন্ং জ্ঞানং ব| বৈবাগ্যং বা ছুঃখনিবৃত্ধি- 
হেতুরিতি সংশরাত্মবকঃ দুঢ়ং হৃদয়গরস্থিং মনোবৃ্জিং বিমুচ্য গুকবেদাস্তবাক্যেন বিহাঁধ স্থখম্ আসীত 
তি, ছিন্সসংশয়শ্চ ন শোচেৎ॥৫২] 

ভাঁব্তভাবদীপঃ 
কিন্ত কেবশািমানেন বন্ধমোক্ষবাবস্থান্খাহ্পপত্তা। প্রধানন্ত প্রত্যক্ষাদিগ্রমাণসিদ্ধপ্রপঞ্চকাবণন্ত 
নিত্যানমেরন্ত সর্বপ্রমাণবিবোধাপাতান্িব্যাত্বমপি নাখ্যবসাতুং শক্যমতোহগত্য1 ক্তার্থং প্রতি 
নন তদিতাপেরমিতি । বধ! গ্রত্যক্ষং শ্রতি:প্রামাণ্যং গতি নিবপেক্ষত্বাৎ। অনুমানং স্থৃতিঃ 
প্রামাণ্যং প্রতি সাপেক্ষত্বাৎ। তথ! চ ৭নেহ নানাস্তি কিঞ্চনে”্তি গ্রপঞ্স্ত বাঁধঃ প্রত্যক্ষ সিন্ধঃ, 
নষ্টমপানষ্টমিতি ধ্বংসপক্গঃ শ্বতিসিদ্ধং, তেন বিরোধে ত্বনপেক্গ] স্তাদিতি শ্যােন ধ্বংসম্থৃতিবপ্রমাণ- 
মিভি ভাব: ॥৫৭॥ এবমেকে নানাভীববাদিনো ব্যব্াবান্বোধাদ্যবনন্তি নিশ্চিত্তি, অপবে 
একদীববাদিনে! নিৰৃতিবেব স্বাজানরুত; প্রপংস্তাশে কাত্ক্েন নিবর্ততে । নহি চৈত্রেণ স্বপ্নে 
ৃষ্টো, গ্শ্চৈপ্রবোধেন বাঁধিতোহপি মৈতরুষ্টা বজ্জ.বগবদ্তীতি শক্যং বং কিন্ত নিবহ়নাশ 
এব তন্তেত্যপি কেচিদ্বাবস্তস্তি। এবমেতদুভয়ং দর্শিতং তন্মধ্যেহন্যতবন্মতং সম্্রধাধ্য সম্যক্ 
শান্তানিশ্চিত্য যথামতি ব্যবস্তেত ধ্যানেন সাক্ষাৎ কুরধ্যাৎ ॥৫১। হৃদয়গ্রহিসন্তোন্াধ্যাসং তণায়- 
পিগুব্বুদ্ধিক্েত্রজয়োবেকলোলীভাবম্। তথ। হি, ক্েতরজে বুদিধর্মা ু 'খাদয়ে| বুদ চ ক্ষেতরজধর্শীঃ 
সরচিতততাদয়ে! দৃপ্ত্তে | বুদ্ধিকৃতে| যে! ভেদজ্রং ততপ্রধানং তঃ বিমুচ্য অত্বপুকবযঃ 
গৃথকৃত্বজ্ঞানেন ত্যন্ত|!। তগা!চ শ্রুতিঃ--“ভিছতে হৃদযগ্রনিশ্ছিগবস্তে সর্ববসংশষা” ইতি ॥৫২ 

তত্বজ্ঞানের গুণে ধাহাদের অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাবা৷ আর ফিরিয়া আসেন 
না-ইহা বেদে আছে এবং তাহীদে প্রত্যাবর্তন দেখাও যায় না। প্রত্যক্ষদঘারা 
পরোক্ষ বস্ত অনুমানের গুণে সিদ্ধ হয় ॥৫০| 

অনেক মুনি এইবপ তত্জ্ঞানকেই মুক্তিব হেতু বলিয়া! নিশ্চয় কবেন$ আবার 
অন্ত মুনিরা বৈবাগ্যকে মুক্তিব কাবণ বলেন। নিজেব খুঁি অন্ুসাবে এই ছুই 
'মতেব একতর মত নিশ্চয় কবিয়া ুুক্ধু লোক কার্ধ্যেপ্রবৃত ভইচ্বন ॥৫১ 
(৫১ এবমেকেত্থাবন্ত্তিবঙ্গ নি। 77 



পর্বণি সপ্তাশত্যঘিকশততমোহধ্যায়ঃ। ২৮১৯ 

মলিনাঃ পরান যুঃ সিদ্ধিং যথা পূর্ণাং নদীং নরাঃ | 
অবগাহ সুবিঘবাংসে বিদ্ধি জ্ঞানমিদং তথা! ॥৫৩॥ 
ম্হাঁনদ্যা। হি পারজ্ঞস্তপ্যতে ন তদন্যথা | 

ন তু তপ্যতি তত্বজ্ঞঃ ফলে জ্ঞাতে তরত্যুত। 
এবং যে বিছুরধ্যাত্নং কৈবল্যং জ্ঞানমুতমমূ ॥৫৪|| 
এতাং বৃদ্ধা নরঃ সর্বাং ভূতানামাগতিং গতিমূ। 
অবেন্ধ্য চ শনৈবু্ধ্যা লভতে শমমন্ততঃ ॥৫৫। 

তি তব কিং মতমিভ্াহ মলিনা ইতি। যথা! মদিনা! নবাঃ পূর্ণাং নদীমবগাহ শিং প্র. 
বস্তি ঃ তথা স্ুবিদ্বা'সো। জনাঃ, ইদং জাঁনমবগাহ্ সিদ্ধিং চঃখনিবৃতিনি্পতিম্, প্রাররযুং 0৫ 

মহেতি। মহান্গ্যা পাঁবজ্ঞে। জনঃ তদন্থথ। পাঁবজ্ঞানাঁভাবেনেব ন তপ্যতে। তথা তত্বজ্ঞো৷ জন 

বিষয়সংমর্গাৎ ন তপ্যতি ঃ ফলে জ্ঞানজন্ধে মোক্ষোজ্ঞানে সতি পারজ্ঞ ইব তরতি মহানবীমিব 

ছুখেমতিক্রমা গচ্ছতি। যে জনাঁঃ, এবমধ্যত্বং স্বসংঘাতবিষয়ং কৈবঙ্যং মোক্ষোপযেগ্ি উম 

জ্ঞানং বিদুঃ তেংপি তবন্তি। যট্পাঁদোহিয়ং শ্লৌক: 0৫৪ 
এতাঁমিতি। আগতিমুৎপতিম্, গতিং লয়ঞ্চ ৷ অবেক্ষ্য পর্ধযালোচ্য। অন্তত পরিণামে ৫৫ 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

নদীমিবেদং জ্ঞানমবগাহ মণিনাঃ শুদ্িং প্রাপ্ুযুবিতি বিদ্ধি। যথোক্তম্-_“নহি জ্ঞানেন সদৃশং 

পবিত্রমিহ বিদ্ততে” ইতি ॥৫৩। মহ্েতি। নহি পাবদর্শনমাতং ক্কতরুতাতা ; কিন্তু নৌকাদীন! 

গাবপ্রা্যেব ফলমাত্মনি তু জানমাত্রাদেব ন পুনবন্ানাস্তবাঁপেক্ষেতি ভাবঃ। উপফংহরতি-- 

এবমিত্যর্দেন | অধযতমাতমনি হৃদয়াকাশে, কেবনং নিবি । কৈকলযমিতি গাঠে স্বার্থে ব্য, 

এই দূ সংশয়বপ মনে বৃত্তি পরিত্যাগ কৰি মুযুক্ষ লোক সে থাকিবে 

এবং ছিননসংশয় হইয়া আব ছুখে কবিবেন না ॥৫২॥ 

মলপূর্ণ গাত্র মান্ুষেবা! যেমন পূর্ণ নদীতে অবগাহন কৰিয়া শুদ্ধি লাভ করে, 

সেইবপ বিচক্ষণ লোকেবা এই জ্ঞানেব বিষষ পর্যালোচনা কৰিয়। সিদ্ধি লাভ কবেন, 

যুধিষির! ইহা তুমি অবগত হও ॥৫৩। 
মহানদীব পাঁবাভিজ্ঞ লোক যেমন তদনভিজ্ঞ লোকেব স্তায় তবণেব সময়ে সন্তপ্ত 

হয় না; সেইবপ তত্বজ্ঞ লোক জ্ঞানেব ফল মুক্তি ইহা জানিয! আব সন্তপ্ত হন নাঃ 

মহাঁনদীব ন্যায় সংসাঁব তবণ কবিযা ান। হীহাঁবা এইবপ মোক্ষোপযোগ্ী উত্তম 

আধ্যাত্তিক জ্ঞান জানেন, তাহা মুক্তি লাভ করেন ॥৫৪॥ 

মানুষ ভূতসমূহেব উৎপত্তি ও লয় জানিয়া এবং বৃদ্ধি! ধীবে ধীবে পর্যালোচনা 

করিয়! পৰিণামে শীস্তিলাভ কবিতে পাবে ॥৫৫॥ 



১৮২০ মহাভারতে শান্তি 

ভ্রিবর্গে যস্ বিদিতঃ প্রেন্ষ্য বন্চ বিমুঞ্চতি। 
অস্বিষ্য মনসা যুক্তত্তবুদর্শী নিরুৎসুকঃ |৫৬। 
নচাত্স! শক্যতে দ্রউ ুমিক্িয়ৈশ্চ বিভাগশঃ | 
তত্র তত্র বিশ্বফেন্চ' দুর্বার্য্ৈশ্চাঁকৃতাত্বভিঃ ॥৫৭॥ 
এতদৃবুদ্ধা ভবেদৃবুদ্ধঃ কিমন্দ্বুদ্ধলক্ষণমূ। 

বিজ্ঞায় তদ্ধি মন্যান্তে কৃতকৃত্য। মনীধিণঃ ॥৫৮| 

ভারতকৌমুদী 
প্রীতি। ত্রিবর্গে! ধন্ধার্ঘকীমাঁঠ ষস্ত বিদিতে। নশ্ববতর জাতিঃ, যশ্চ প্রেক্ষ্য তন়শ্ববত্* জ্ঞাত, 

বিমুঞ্চতি তং রিবর্গং ত্জতি; যনস অ্িষ্য পর্্যালোচ্য, যুক্তমোগী, তত্রদর্শী ততজ্ঞানী, 
নিননৎসৃকং, বিষয়ভোগে অনৎকঠিতশ্চ স্তাৎ; সোহপি অন্ততঃ শনং লভত ইতি পূর্বান্মাদহ- 
বৃতিঃ 1৫৬ 

নেতি। অক্ুভাত্মভিঃ জ্ঞানে অকৃতযতৈর্দনৈঃ, তত্র তত্র রূপাদৌ৷ বিভাঁগশ: পৃপক্ পৃথক্ 
বিস্পে: প্রেবিতৈ:দুর্বর্যবিস্থিয়ৈঃ আত্মা দর ংন শকাতে, রূপা্ঘভাবাৎ “অশবমম্পরশমরপমব্য়ম্” 
ইত্যাদিশ্রোতেঃ ॥৫| 

তরি কেনা! জ্ঞের্র ইত্যাহ এতদ্দিতি। এতদ্এ্গ। তদ্তরদ্ধ বিজায় 'সাত্মানং তদ্ দ্ধের 
মন্তত্তে, কৃতকৃত্যাশ্চি ভবস্তি 1৫৮ 

ভারতভাবদীপঃ 
তেজ্ঞানং লভন্ত ইতি শেষঃ॥৫9| এত!গিতি। স্ীতং বিধেমলিঘাপেন্সয়। ইদমেব ভ্ঞানং 
সর্ধপ্রত্যগ ভূতং ভূতানাঁং লয়োদয়স্ানমিতি শান্্রতো! বুদ্ধ! ধ্যানেন শঙ্প্রাবৃদ্ধা! চাবেক্য। শং 
নুখম্। অণস্ততঃ অনন্তমূ। শমমন্তত ইতি পাঠঃ স্পষ্ার্ঘঃ 1৫৫॥ শমং কো লভত ইতাত আহ-_ত্রিবর্গ 
ইতি। বিদিতঃ দ্যিযুতেন ভ্ঞাতঃ, প্রেক্গ্য যৎ কৃতকং তদনিত্যং কার্ধ্তাদ্ধটবদিত্যহ্ণানোপ- 
গৃহীতয়া!। প্তদ্যথেহ কর্মচিতো লোকঃ ক্গীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো৷ লোকঃ কদীয়ত” ইতি 
শ্রতা। ধর্মফলন্ত প্রত্যক্ষেণৈবার্থকামন্থথযৌশ্গনিত্যত্বং নিশ্চিতা বিমুঞধ তি তং ত্যঞজতি সঙ্নান্ততী- 
ত্যর্থঃ। অধিষ্য শ্রবণমননাভ্যাং নিশ্চিত্য, যুক্তো ধ্যানীলঃ, নিকৎসক আত্মদর্শনেনৈব 
স্ববকামাবাপ্ডেব্যতাসথাশৃনতঃ 0৫ নচেতি। তত্র তত্র রূপাদৌ। “অন্বথনো! হি দ" ইতি 
শুতে; ই্জিফৈর্স্তত আই্মৈব গৃহৃতে পৰস্ত পৃথক্কেন দর্পণেনেব মুখমূ। অতোঁথভেদন্ত তেদগ্রহ্ণ 
ভিবোানাদরতার্ঘতা! নাঁশহেতুত| চ তেষাঁমিতি নিবোদ্বব্যান্সেবেতি ভাঁবঃ৫৭| ইতোহপেদয়া- 

ষিনি ধর্ম, অর্থ ও কামকে নশ্বব বলিয়া জানেন; সেইবপ জানিয়া সেগুলিকে 
ত্যাগ করেন এবং মনে মনে পর্যালোচনা কবিয়া যোগী, তত্বজ্ঞানী ও বিষয়ভোঁগে 
অনুত্স্ুক হন, তিনিও অস্তিমে শান্তি লাভ করেন ॥৫৩৬| 

যাহারা জ্ঞানার্জন করে নাই, তাহাবা বপাঁ্দি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে 

প্রেরিত ছুর্নিবার ইন্দরিয়গণ্দারা আত্মাকে দেখিতে পারে না৷ ৫৭ 



পর্বণি সপ্তানীত্যধিকশত হমোহধ্যায়ঃ | ১৮২১ 

ন ভবতি বিদ্রযাং ততে। ভম্ং বৈ যদবিদুষাং সুম্হত্তয়ং ভবেৎ। 

নহি গতিরধিকান্তি কম্চিও সতি হি গুণে প্রব্স্তযতুল্যতাম্ ॥৫ম॥ 
যঃ করোত্বনভিসন্ষিপূর্বকং তচ্চ নিনু্দিতি যৎ পুব! কৃতমৃ। 

নাপ্রিয় তত কত: প্রিয়ং তস্ত উট ৬০] 
রী রি 

পি সি নট তাস স্ম্জর্ষিপিিছ  ি িিি 

ভাবতকৌমুী 
নেতি। যধ্যস্মাৎ অজ্ঞানাং, অবিদ্ষামজ্ঞানিনাম্, নুমন়্ং বন্ধবশাৎ ছুঃখভীতির্ভবেৎ , 

ততঃ অজ্ঞানাৎ, বিদ্যাং জ্ঞানিনাং তয় ছুঃখভীতিরন ভবতি ১ তেযামজ্ঞানাভাবাদেব। তথা হি 

কশ্তচিদ্পি জনস্ত অধিকা! মুক্ত্যপেক্ষয়া উৎকৃষ্ট! গতিববস্থা নাস্তি। কিন্ত, গুণে জ্ঞানতাবতম্যে 

সৃতি তন্তাগতেবপি অতুল্যতাং তাবতম্যং মুনায়! বস্তি । অতো! জাঁনোৎকর্ষায় যতিতব্যমিতি 
ভাবঃ॥৫৯। 

জ্ঞানালাতে মুক্তিলাঁতন্ত ক উপায় ইত্যাহ য ইতি। যো৷ জনঃ, অনভিসন্ধিপূর্বকং কামনা- 

রাহিত্যেন কণ্ম কবোতি, তচ্চ নিষ্ধামং কর্ম, তন্ত যৎ পুবাকৃতং পাঁপমান্তে, তৎ নির্মদূতি নাশয়তি। 

তথা তৎ ইহ জগতি তন্ত জনন্ত অপ্রিয়ং প্রিয়ঞ্চ কিমপি ন বনগৃতি কুতো! ব সর্ববতত্তহুততং প্রিয় 
মপ্রিয়ঞ্চ জনয়তি অপি তু কুতোহপি নেত্যর্থঃ। অতো| জ্ঞানালাভে নিষাঁকং কর্ম কর্তব্যমিতযা- 
শয়ঃ ॥৬০ 

ভাব্তভাঁব্দীপঃ 
ইধিকং জ্ঞাতব্যং নাস্তীত্যাহ-এতদিতি 7৫৮ জঞানফলং দৃষ্টাদষ্টভয়শ্বৃত্িকমাহ_ন 

ভবতীতি দ্বাভ্যাম্। ভষং সংসাঁবহুঃখং ঘতো যন্থান্বেতো বজ্জ.বগাদ্দিবদধৈতাদবিদ্যাং 

মহন তত এব বাধিতাঘিহুাং ভয়ং ন ভবতি, হি য্মাদজ্ঞানসংসর্গাসংসর্গাবে বন্ধমোক্ষাবতঃ 

সর্ধেধাং গতিমূ্িঃ স্বরপাত্মিকী তুল্যৈব। হি যতঃ, গুণে আধেয়ে আপনেরে ব| 

লতি গুণানামাধানাপকর্ষতাবতম্যাদতুন্যতাং প্রবদন্তি ন তু নিগুণে ইত্যর্থঃ 0৫৯1 

যইতি। নিষ্কামং কর্ম প্রাচীনদৌষাপহমিতি পূর্ারধার্ঘঃ। তদুভয়ং প্রাচীনমৈহিকধ। কর 

ত্ত বিদ্ধ কুর্বাতোহপি নাঁ্রিয়ং বন্ধং জনয়ূতি। “ওদ্যথেবীকাতুলমন্ৌ প্রোতং প্রদুয়েতৈবেহাস্ত 
সর্ষে পাপ্মানঃ প্রদুয়ন্তে। তদ্যথা পুক্ধবপলাশ আপে ন শ্লিতান্ত এবমেবংবিদি পাঁপং কর্ম ন 

নিত" ইতি তরী ্রবাত কুত; শিয়মিতি মোক্ষৎ প্রতি তু কর্মণঃ কারণত্বং দূরনিরত্ত- 
৬ সি পিসি সি সিসি সিপিন্পি সিসি সি ৬ চে নি 

বিচক্ষণ লোকেবা এই আত্মাকে জানিযা জ্ঞানী বলিয়া গণ্য হন; জ্ঞানীব অন্ত 

কি লক্ষণ হইতে পাঁবে? আব তাহাবা সেই ব্রহ্মকে জানিয়! আপনাকে ব্রহ্ম 

বলিয়া মনে করেন এবং কৃতার্থ হইয়া যান ৪৫৮1 

যে অজ্ঞান হইতে অজ্জরানিগণেব গুকতর ভয় হয়, সেই অজ্ঞান হইতে জ্ঞানিগণের 
কোন ভয়ই হয় না। কোন ব্যক্তিবই মুক্তি অপেক্ষা উত্কৃষ্ট গতি হইতে পাবে নাঃ 
তবে, জ্ঞানেব তাবতম্য থাকিলে মুক্তিবও তাব্তম্য হয়, ইহ! মুনিবা বলেন ॥৫৯। 



১৮২২ মহাভারতে 

লোকমাতুরমসুয়তে জনন্তস্ত তজ্জনয়তীহ সর্বতঃ। 

লোঁক আতুরজনান্ বিরাবিণস্তভদেব বহু পণ্য শেচতঃ। 

তত্র পশ্য কুশল! ন শোচতো৷ ঘে বিছুত্তভুভয়ং পদং সতাম্ ॥৬১॥ 

ইতি শ্ীমহাভারতে শতদাৎত্র্যাং সংহিতায়াং বৈরাসিক্যাং শাস্তিপর্ব্বণি 

মোক্ষধর্মে অধ্যাত্মকথনে সপ্তাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ |০। *%* 
পোপ বম পচ ক স্প্পপপীপিপি সপীপসশসি 

ভারতকৌমুদী 
কামাঁদয়। ন কেবল: মুক্তিপ্রতিবন্ধকাঃ, অপি তু লোকনিন্দাজনকী অপীত্যাহ লোৌকমিতি। 

জন:, আতৃবং কামাঁদিভিবার্ভ, লোঁকম্, অহথয়তে দোাবিধাঁবেণ নিন্দতি ; তথা তস্ত আভ্বন্থ 

লোকন্ত তৎ কামাদিদুষণমূ, ইহ জগতি সর্দবত এব ছু'খং জনরতি । হেথুণ্টিব! ঘোকে জগতি তত্তৎ 

পুতরদাবাদিক' বহু শোঁচতঃ, অতএব বিবাঁবিণো বিলাপকাবিণ:, আত্ুবজনান্ কাঁমাদিভিরার্তান্ 

লোকান্ গগ্ভ। অপি চ যে জনা, তছতরং সতাং পদ স্থানং নির্বামুক্তিং তদদিতবমৃক্তিঞ্চ বিহু 

জানলভ্যতম! জানস্তি, তাঁন্ কুশলান্ বিবেকনিপুণান্ জনাংশ্চ তত্র লৌক এব অশোচতঃ পুত্রদারা- 

ঘার্থে শোকমকুর্বাণান্ পণ্ত | বট্পাদোহ্যং প্লোকঃ ॥৬৯ 

ইতি মহাঁমহোঁপাধ্যায়-ভাবতাচাধ্য-্রীহবিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভ্াচার্ধ্যবিবচিভাঁয়াং মহাভাঁবত- 
টীকায়াঁং ভাবতকৌ মুদীসমাধ্যায়াং শান্তিপর্দণি সপ্তাণীত্যধিকশততমোহ্ধ্যারু 1০। 

ভাবতভাবদীপঃ 
মিতি ভাবঃ| প্লাস্তযকৃতঃ তেনেশতি শ্রতেঃ অক্কতো! মেক্ষঃ, হ্ৃতেন কর্ধর্না ৬৭ অজ্ঞান- 

ফনং দৃষ্াদৃষ্টভয়মিত্যাহাদ্দেন_ লোকমিতি। আতুবং কামক্রোধা দিব্যসনৈর্জঞ্টবীকৃতং লোকং 
জনঃ পবীক্ষকোহহুয়তে ধিকবোতি। তন্ত কর্মাণি ষঠী। তমাতুরং তঙ্গিনদাং কর্ম সর্ধাতঃ সর্বা 

যোনিঘিহলোকে জনরতি জন্ম দর্দাতি। আতুবো জীবঙ্গিন্ব্যতে মৃতশ্চ তির্ঘয্ষু জীয়ত ইত্যর্থঃ । 

তশ্মাল্পোকতত্বমালোচ্য যদ্ধিতং তং কর্তপ্যমিত্যাং_-লোক ইতি। লোকে নিরাবিশন্, 
নম্যগভিন্িবেশং কুর্বন্নাত্বাঁন্ পশ্ঠ, কীদৃশীন্? তহুদেব লষ্টং নষ্টং পুক্রদীবাঁদিকং শোচতো। 

হা কষ্টমিতীষ্টং শোচমানান্। তথা তত্রৈব পুত্রাদিনাঁশবিষয়ে কুশলান্ সাবাসাববিবেকনিপুণান্। 
অশোচতঃ শোকহীনান্ পণ্ত | উভঙ্ং ত্রমমুক্তিং সগ্ভোমুক্তিঞ্ সতামুপাঁসকাণাং জানিনাধ, পদং 

পদনীরুম্।৬১1 

ইতি শান্তিপর্্াণি মোক্ষধর্ণে নৈলকন্ঠীয়ে ভাঁবতভাঁবদীপে সপ্তানীত্যধিকশততমৌহধ্যায়ঃ ॥১৮৭ 
শা শী শপে শত শী শি তি সপ শসপশ পাপ সপেশ পাপী 

বিনি নিষ্কাম ভাবে বৈধ কর্ম করেন, সেই কর্মই তাহাঁব পূর্ববকৃত যে পাঁপ, তাহ! 
ন্ট কবে; ব্ুতবাং এই জগতে তীহাব সে নি্কীম কর্ম কোন অস্ররিয় উৎপাদন 

কবে না; প্রিয়ই ব! উৎপাদন কবিবে কি প্রকারে এবং সকল দিক্ হইতে প্রিয় ও 

অপ্রিয়_-এই উ্তয়ই বা জন্মাইবে কেন ?0৬০॥ 



অষ্টানীত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 

»--৪2-- 

ভীল্ম উবাচ। 
হস্ত বক্ষ্যামি তে পার্থ! ধ্যানযোগং চতুধিবধমূ। 
যং জ্ঞাত্ব। শাশ্বতীং সিদ্ধিং গচ্ছন্তীহ মহ্্ষরঃ |১। 
যথা স্বনুষ্ঠিতং ধ্যানং তথা! কুর্বন্তি যোগিনঃ। 
মহবয়ো জ্ঞানতৃণ্তা নির্বাণগতমানদাঁঃ ॥২॥ 

শপ সপ শপ শপ পপ পপ পাপ পেস 

ভাবতকৌমুদী 
হস্তেতি। হস্তশকে। হর্ষে। হর্য* বক্তব্যবিবয়সৌনদর্ধ্যাৎ। "তত্র প্রতায়ৈকতানতা। ধ্যানম্” 

ইতি পাতঞলহ্তরমূ। ধ্যানমেব যোগ আত্মসাক্ষাৎকাবোপায়স্তমূ, চতুব্বিধং বরদ্গাবিষয়মূ, প্রৃতি- 
বিষয়ম্,ইন্দরিয়বিষয়মূ, বিষয্ববিষয়ধ | শাশবতীং নিত্যাম্॥১॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

নির্ণীতমাত্মতত্বম তৎসাক্ষাৎকাম্বোপায়। যোগমাহ__হস্তেত্যাদিন]। চতুর্বিধমালশ্বনভেদী" 
চতঃপ্রকারম। আলম্বনানি চ যোগশাস্ত্রে প্রোজ্গানি। প্রচ্ছর্দনবিখাঁবণীভ্যাং বা প্রাণন্ত, 
বিষয়বতী বা! গ্রবৃতিঃ, স্বপ্ননিত্ৰাজ্ঞানাঁলম্বনং বা, যথা'ভিমতধ্যানাদ্েতি আলম্বনাস্তবাণামপ্াবৈবাস্ত- 

ভাবঃ॥ অয়মর্থ:_-বেচকন্ত পৃবকন্ত বাভ্যাসাদাুং স্থিবীরুত্য তদীলঙ্বনং মন: কৃর্যাৎ, বাহুদ্ৈর্যয 
মন:হৈর্ধ্যাবস্স্তাবাৎ। যদ্ধ। বান্ং হৃর্ধযচন্্রতদ্রশ্িগ্রতিমাদিকং বা, আভ্ান্তরং নাসিকা গ্র“্জহ্বা" 
গ্রা্দি ব৷ চিালম্বনং কুরধ্যাৎ। যদ্ধ! শ্াগ্রিত্রয়োবন্তবালে যদন্সিতামাত্রং ভাতি তন্সাত্রাসম্বনং 

বা, তি নীতা দিবি দবতাদিকং া ঘা টি বাত 
কাম ও ক্রৌধপ্রভৃতিব দৌষে যে সকল লোক উত্পীডিত থাকে, সজ্জনেবা 

তাহাদেব নিন্দা কবেন এবং সেই দৌঁষগুলিই সকল দিক্ হইতে তাহাদের ছুখ 

উৎপাদন কবে। যুখিষঠিব! দেখ-.কাম-_ক্রৌধাদিযুক্ত লোকের! পুত্রকলত্রাদিব 
তম্ত বহুতব শোক ও বিলাপ কবে ; কিন্তু ধাহাঁব৷ জ্ঞানীদেব প্রাপ্য নির্ববাপমুক্তি ও 

অন্যান্য মুক্তির উপায় জানেন, সেই বিশেষ নিপুণ লোকের! সেই জগতেই কাহারও 
জন্য শোক কবেন না? ॥৬১| 

ভীগ্গ বলিলেন--পপুথানন্দন ! আমি তোমাব নিকট চতুর্বি্ধ ধ্যানযোগেব 

বিষয় বলিব; যাহা জানিয়া মহধিবা চিরন্তনী সিদ্ধিলাঁভ কবেন 1১1 
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নাবর্তন্তে পুনঃ পার্থ ! মুক্তাঁঃ সংসারদোষতঃ। 

জন্মদৌষপরিক্ষীণাঃ স্বভাবে পর্য্যবস্থিতাঃ ॥৩| 

| নিদ্বন্দবা নিত্যসত্বন্থা বিযুক্ত। নিষ্পরিগ্রহাঃ | 
অসঙ্গান্যবিবাদীনি মনঃ শাস্তিকরাণি চ ॥8॥ 

তত্র ধ্যানেন সংশ্লিউমেকাগ্রং ধারয়েন্মনঃ। 

পিশ্তীকৃত্যেন্দ্িয়গ্রামমাসীনঃ কাব নিঃ ॥৫॥ 

ভাবতকৌমুদী 
যথেতি। ধ্যানং বথা শ্বলুঠিতং সুটু নিষ্পাদিতং ভবতি তথা । নির্বাণে মুক্তৌ গতং গানসং 

মনে! যেষাং তে ॥২॥ 

ন্ মুক্তৌ সত্যাং কে নামোপকাঁব ইত্যাহ নেতি। সংসাবদোধতঃ কামক্রোধাদে: । জন্ম- 
দোষ! নিকৃষ্টজাত্যাদুয়ঃ পবিক্গীণ। যেষাং তে, স্বভাবে পবমাস্বন্বনণে গর্ধাবস্থিভাঃ [| 

নিবিতি। নি্ধন্থাঃ মীতোঞ্চা দিছন্দছূঃখবহিতীঃ, নিত্য সত্ধে গুণে তিঠস্তীতি তে, বিমুক্তাঃ 

কামাদিদোষেত্যো ব্ছিতা, নিপবিগ্রহাঃ সাংলাবিকম্ুখবিনুখাঃ অসদদানি পুত্রকলত্াদিসংসর্গ' 
বহিতাঁনি, অবিবাদীনি বিবোধিশূন্তানি, মনঃ শান্তিকবাণি চ, বনানি আগএর়স্তীতি শেষঃ 191 

তত্রেতি। সংশলিষ্মস্িতম্। পিশতীক্ৃতা একীকৃত্য আসীনো ভূ মুনির্সোনী ॥৫। 
ভীব্তভাবদীপঃ 

অত্র বহু বক্তব্যং তদগ্রে বক্ষ্যতে ॥১--২॥ স্বভাবে স্বরূপে 1৩1 সর্ববান্থ বিদ্যান্ন সাঁধাবনীমিতি 

বর্তব্যতামাহ-_নিদন্ব! ইতি নির্ঘিন্দাঃ শীতোক্াদিসহাঃ নিত্যং সত্বে প্রকাশে স্থিতাঃ, বিদুক্তাঃ 

লোভার্দিভিবিতি শেষঃ| নিষমেযু শোঁচসন্তোষাদিযু স্থিত নিঠাবস্তঃ। নিপ্পবিগ্রহা। ইত্যপি 
পাঠ। অনর্বানি স্র্াদিস্দহীনানি, অবিবাদীনি প্রতিপনগশূন্তানি ৷ শীন্তিঃ প্রসাদঃ, এবংবিধানি 
স্থান[নি 181 তত্র তেযু স্থানেধু ধ্যানেন কর্ধণি দু ; ধ্যেবস্তনী সংশলিষ্টমৈকীভাবং গতমূ। 

যাহাতে ধ্যানটী সুন্দবভাঁবে অনুষ্ঠিত হয়, যোগীব! ও মহধিবা তাহাই কবেন 
এবং তাহাবা জ্ঞানতৃপ্ত ও নির্বাণ মুক্তিব বিষয়ে অভিনিবিষ্ট থাকেন ॥২॥ 

যুধিষঠিব! ভাহাবা সংসাবদোষ কাঁমক্রোধাদি হইতে বিমুক্ত ও জন্মদৌষশূন্ট 
হইয়া পবমান্বন্ববপে যাইয়া অবস্থান কবেন; স্ৃতরাং ভাহাবা আর সংসাবে 
ফিবিয়া আসেন না ॥৩| 

তাহারা শীতোষাদি ছন্দ হুঃখ সহ কবিতে পাবেন, সর্বদা সত্বগুণে অধিষ্ঠান 
করেন, কামক্রোধাদি হইতে বিমুক্ত থাকেন এবং সাংসাঁবিক স্থখেব লালসা কবেন 
নাঃ আর তীহাব। পুত্রকলতাদিব সংসর্গবিহীন, বিবাঁদশৃন্য ও মনের শাস্তিজনক বন- 
ভূমির আশ্রয় করেন 181 

(8) ** বিমুক্ত1 নিয়সন্থিতাঃ. ব্দ। 

পাশাপাশি পলা তি পপ 

পপ আচ জাপা পপ পা অপ 



পর্বণি অফ্টীশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । .; ১৮২৫ 

শবং ন বিন্দেচ্ছোত্রেণ ত্বচা স্পর্শং ন বেদয়েৎ। 
রূপং ন চক্ষুষা বিন্যযাজ্জিহয়া ন রঙাংকখ। ॥৬| 
স্বেয়াণ্যপি চ সর্বাঁণি জহাদ্ধ্যানেন যোগবিৎ। 
পঞ্চবর্মপ্রমাথথীনি নেচ্ছেচ্চৈতাঁনি বীরয্যবান্ ॥৭| 
ততো মনসি সংগৃহ পঞ্চবর্গং বিচক্ষগঃ। 
সমাদধ্যান্মনে ভ্রান্তমিক্দিয়ৈঃ সহ পঞ্চভিঃ ৮ 
বিসঞ্চাবি নিরালম্বং পঞ্চদ্বাবং চলাচলমৃ। 

পুর্বং ধ্যানপথে ধীবঃ সমাদধ্যান্মনোহন্তবা ॥৯| 
৬৮ ৯০৯৪ ৯ তো তা পিক সপাপা্মত আএিস 

প্রত্যাহাবমাহ দ্বাভযাং শব্মিতি। বেদয়েদিতি স্বার্থে ইন্॥৬ 
ঘ্েয়াণীতি। পধ্ণনাং শ্রোত্রাদীনামিক্্িযাণাং বর্গ প্রমবস্তীতি তানি, এতানি শব্ধাদীনি 

নেচ্ছেৎ ॥৭| 

তত ইতি। পর্চবর্গং শ্রোত্রাদীন্দিরপঞ্চকং সংগৃহ সমাবেগ্ত। ভ্রান্ত" নানাবিষন্্রমণকাঁবি 
মনঃ, সমাদধ্যাৎ কন্সিংশ্চিদ্বযেযে স্থাপয়েৎ ॥৮| 

ভাবতভাবদীপঃ 
অধ্যরনসংশ্লিষ্মিতি প্রাচীনপাঠে প্রণবেন ঘণ্টানাদবদদতিদীর্ঘোন্চাবিতেনৈকীভূতম্। একাগ্রমেকং 
ধ্যেয়মেবাগ্রে বিষষত়ান্ত শ্ঘুবতি ন তু শবদাদর়গ্তদেকাগ্রম্। তত্রোপার়ঃ-_পিশ্তীক্ৃত্যেতি। 
“মনসা হেব পশ্ঠতি মনস] শুণোতী”ত্যাদিশ্রতেম্বনঃ কুন্দস্তেব হীন্িয়াপ্যঙ্গানি তেন প্রসাবিতানি 
বিষয়ান্ স্পৃশস্তি। তেশৈব গুবক্তযুক্তিবলেনাকুঞ্চিতাঁনি ন ম্পৃশস্তি। সেয়মিন্ডিরাঁণাং 

মনোমাত্রাত্বনাবস্থিতিঃ পিশ্ীকাবঃ ॥৫| এতমেব ম্পষ্টয়তি-শব্ধমিতি 1৬। পঞ্চানাং শ্রোত্রাদীনাং 
বর্গ, প্রথমন্তি ব্যাকুদযন্ত্রীতি তগা, এতানি শব্বাদীনি ॥৭॥ ইন্জিয়ৈঃ সহ স্য ত্রাস্তং মনঃ 
সমাদধ্যাদ্বোয়ৈক প্রবণং কুরধ্যাং। কিং কৃত্বাঁ? পর্চবর্শং মনসি সংগৃহ । তত ইতি পূর্বোক্ত 

অতএব মুক্তিকামী লোক, সেই বনমধ্যে ইন্দ্িয়সমূহকে এক কবিয়। মৌনী 
হইয়া, কাষ্ঠেব স্তায উপবিষ্ট থাকিয়াধ্যানযুক্ত মনকে একাগ্রভাবে ধাবণ কবিবেন ॥৫1 

যোগী তৎুকালে কর্ণদাবা শব, ত্বকৃদ্ধাব। স্পর্শ, চক্ষুদ্বাবা বপ এবং জিহ্বাদাবা 

বন অনুভব কবেন না ॥৬। 
এবং শক্তিশালী যোগী সেই ধ্যানকালে আত্রেষ সমস্ত গন্ধ ত্যাগ কবেন ; আব 

ইন্দ্রিয়গীড়ক শব্দাদি বিষষ অনুভব কবিবাব ইচ্ছাও কবেন না ॥৭॥ 

তাহাঁৰ পৰ বিচক্ষণ যোগী, পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্রিফকে মনেব ভিতবে প্রবেশ কবাইয়া, 

সেই পঞ্চ ইন্ড্রিষেব সহিত ভ্রমণকাবী মনকে, কোন ধ্যেষ বস্তুতে সমাহিত কবেন 1৮। 

২২৯ 
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ইন্জিয়াণি মনশ্চৈব দা পিশীকরোত্যয়মূ। 
এষ ধ্যানপ্থঃ পূর্ববো ময়৷ সমনুবণিতঃ ॥১০] 

তন্ত তৎ পুর্বসংকুদ্বমাত্মনঃ বষ্টমান্তরমূ। 
স্ফ,রিম্যতি সমূদত্রান্ত! বিদ্যুদদুধরে বথা ॥১১| 
জলবিদ্দুর্যথা লোলঃ পর্ণস্থঃ সর্বতশ্চলঃ। 
এবমেবাস্ চিত্ত, ভবতি ধ্যানবর্্সনি ॥১২] 

ভারতকৌমুদী 
বীতি। বিবিধেবু পদার্থেু জঞ্চবতীতি বিসঞ্চাবি, নির্ন বিদ্বাতে 'আলঙঃ স্থিব 'নাশ্রহো যন্ত 

তৎ, পঞ্চ শ্রোত্রাদীনি ইন্জিয়াণি ছাবাণি প্রত্যন্দে কবণানি দস্ত তত চলাঁচল্ অভীবচঞ্চলঞ্চ মনঃ, 

ধ্যানপথে ধ্যেয়ে বস্তনিঃ অন্তর। হদ্য়মধো সমা দধ্যাৎ ॥৯| 

ইন্জিয়াণীতি। পিশীকবোতি অন্নপিগুবদেকীকবেতি, 'দুং যোখ 1১০ 

তস্তেতি। সমুদত্রান্তা নিয়ত5ঞ্চলা বিদ্যুৎ যথা 'গুবে মেঘে ক্দুবতি ; ত৭] তন্ত বোগিনঃ 
ূর্ধংকন্ধং বষঠং ভ্রানেল্রম্পপঞ্চকেতরৎ আব্তবং হন আস্মনে। জাবন্ত সনীপে স্ুবিষ্যাতি 0১১] 

জলেতি ৷ যথা, লোলশ্চঞ্চলো। জলবিনদঃঃ পর্ণন্: পন্নপত্রদ্থিতঃ সন্নপি সর্বাতশ্চলচচন এব বর্ধুতে ; 
এবমেব অন্ত যোগিনশ্চিত্ঞ্চ চলমেব ভবতি 1১২| 

ভারতভাবদীপঃ 
প্রত্যা হাবানন্তর্ামুচাাতে [৮1 বিসঞ্চাবি বিষহসঞ্াবণীলম্। পঞ্চেল্রিয়াণি বিবরদেশে প্রাপকাণি 

নির্গমদবাধাণি যন্ত তং পঞ্চদ্বাবম্। চলাঁচলং চলেঘপি বিষষেঘচলম্। নিতামব্/গ্রম্। অন্তবা 
হার্দাকাশে নিবালং দেহাগ্যালছনশূন্তং বৃত্বা ধ্যানপথে চতুর্ষিধে ধানালহ্ছনে মনঃ সনাদধাৎ 
৯] ইন্তরিরাণীতি। এব সমনস্বেভ্ডিয়পিন্তীকবণলদ্দণে! ধ্যানপণঃ পূর্ষো! দুখ্যো বিধিংসিতঃ, 
আলম্বনং তৃবিবন্মিতমিতার্থ; ॥১০ এতাবতাপি নো কুতকৃতাতেত্যাহ-_-তশ্তেতি। তন্তু 
মনোবুদীভ্রিরপঞ্চকা খ্যসপ্নত্তাত্মনে। জীবন্ত বট্মান্তবমনং মনঃ পূর্বং সঙ্গম ক্ুবিস্থতি। 

মন নীনাবিষয়ে বিচবণ করে, তাহাব কৌন আলম্বন স্থিব থাকে না; পঞ্চ 
জানেন্দিয় মনেব ছাব হয় এবং মন অত্যন্ত চঞ্চল, এইবপ মনকে প্রথমে হৃদয়মধ্যে 
কোন ধ্যেযর বস্তুতে যোগী সমাহিত কবেন ॥৯" 

যোগী যখন পঞ্চ ইন্জ্িয় ও মনকে একীকৃত কবেন, তখনই তাহা প্রাথমিক 
ধ্যানমার্গ আরম্ভ হয়। যুধিতির! ইহা আমি তোমাৰ নিকট প্রাথমিক ধ্যানের 
বর্ণনা কবিলাম ॥১০1 
ভ্রমণশীল বিদ্যুৎ যেমন মেঘে ক্ফবিত হয়; সেইবপ যোঁগীর সেই পূরববনিকন্ 

বষ্ঠ মন জীবাত্বার নিকট ক্ষুবিত হয় 1১১ 



পর্বণি অফীশিত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৮২৭ 

সমাহিতং ক্ষণং কিঞ্চিদ্যানবন্্রনি তিঠতি। 
পুনর্বাযুপথ, ভ্রীস্তং মনো ভবতি বাঁয়ুবৎ ॥১৩॥ 
অনির্ধেদো গতর্রেশো৷ গততক্দ্িরমৎসরী | 
সমাদধ্যাৎ পুনশ্চেতে ধ্যানেষ ধ্যানযোগ্বিৎ ॥১৪। 

বিচারশ্চ বিবেকশ্চ বিতর্কশ্চোপজায়তে। 

মুনেঃ সমাদধানন্তয প্রথমং ধ্যানমাঁদিতঃ ॥১৫| 
এ 

সমিতি । খ্যান্বত্নি কিঞিৎ সমাহিতং মনঃ ক্ষণং ধ্যানবর্মনি তিষ্তি ) পুনর্বাধুপথং 
্রাস্তং বিচবিতং সৎ, বাঁমুবং চলং ভবতি ॥১৩| 

অনিবিতি। অনির্বেদ: গ্রসন্চিত, গতরেশ: ক্লেশচিস্তাশূ্ঃ, গততন্ি্তন্্াবহিতঃ, অমৎসরী 
বেষাদিহীনশ্চধ্যানপ্যাগবিং, ধ্যানেন ঢেতঃ পুনঃ সমাঁদখ্যাঁৎ ধোষে বন্তনি স্থাপযেৎ 1১৪: 

বিচাব ইতি। প্রণমং ধ্যানং সমাদখানস্ত কুর্বাতো মুন", আদিতঃ আঁদৌ, বিচাব; ধ্োয়বস্তনঃ 
কঃ খন্বংশে। ধাতবা ইতি মননম্ঃ পবং বিবেকঃ ভাগধ্যানেন ভাগিনো ধানং ন ভবতীতি 
নির্ণয়; 7 পবঞ্চ বিতর্কঃ কিমঘং জডশ্চিম্ময়ো! বা. ইত্যাদিবিবিধতর্কস্চ উপজীয়ুতে ॥১৫। 

ভাবতভাবদীপঃ 
অতিচাঞ্চন্েদৃষ্ান্তে| বিহ্যৎ॥১১-_১২ বাযুপথং নাঁতীমার্গং গ্রাপোতি শেষঃ। মনো ভ্রান্তং 

ভবতি নানাবিধানি রূপাণি দৃষ্টেতি শেষঃ। "তশ্মিন্ শুরুমুতনীলমাহঃ পিলং হবিতং লোহিতং 
চেশ্তি যোগমার্গেহনেকনাভীরপশ্রবণাৎ ॥১৩। গতরেশঃ গ্রাণ্তশ্রমোহপ্যনির্ধেদে। যোগনির্ব্বেদ- 
শূন্য শ্বাং। তথা, গততন্দরিশিবারন্তঃ । অমসবী পবোংকর্ষসহং ভাৎ। ধ্যানেন ধ্যেয়াকাব- 
্রত্যনপ্রবাহেণ ॥১৪| বিচাঁবশ্চেতি। প্রথমং সমাদধানন্ত প্রাগনমটিতযৌগন্ত যোঁগিন আদিত 
আঁদী বিচাঁবো বিচাবাখ্যং ধানং বিবেকাখাং বিতর্বাখ্যং বা উপজায়তেৎধিকাবভেদেন। তথাহি-_ 
মধ্যমানাং সুক্ষ মনঃকল্লিতে গীতান্ববার্দিবিগ্রহে চেতসঃ প্রণিধানং বিচাবঃ। সোহপি ঘিবিষঃ 

সবিচাবনির্বিচারভেদাৎ। তত্র বদ! শ্ঘতদ খোললেখপূর্বকং ভাবন! গ্রবর্ভতে স আস্ত: তহল্লেখং 
বিন! দ্বিতীয়: ৷ অনমেব স্ুপন্থন্ত বিতরকন্ত সবিতর্কনির্বিতর্কীখান্ত দৈবিষ্যে প্রকাবে ভেদো- 
ইধ্মাধিকাবিষোগ্যঃ | নন বিচাবে বিতর্কে বা। মাঁনপিকী ভৌতিকী মুন্তিবেবালহনম্, তন্তাশচ ধ্যানেন 

'স্বভীবচঞ্চল জলবিন্ু যেমন পদ্মপত্রে থাকিয়া সকল দিকেই চলে; সেইৰপ 

যোগীর মন ধ্যানমার্গে যাইয়া! সকল দিকে চলিতে থাকে ॥১২॥ 

.কিঞিত সমাহিত সেই মন ক্ষণকাল ধ্যানমার্গে থাকে; আঁবাব বাধুপথে 
যাইয়া বাযুব স্াষই ভ্রমণ কবে ॥১৩॥ 

ধ্যানযোগী নির্বেদ, রেশ, তন্দ্র। ও বিছবেশৃম্ভ হইয়া ধ্যানদাব! পুনবায় সেই 
মনকে কোন ধ্যেষ বস্তুতে স্থাপন কবেন ॥১৪ 



১৮২৮ মহাভারতে শান্ত 

ভাবতভাব্দীপঃ 

কীটভৃঙ্গবৎ ততসারপামেব প্রাপ্যম, ন তু কৈবন্যমিতি তাবনুপাঁধাঁবিতি চে; সভাং দিবিধং ধ্যানং 

: ভাবনা প্রনিধানঞ্চ । তত্রাস্ঘং কল্পিতং বা বিষবমবিক্ৃত্য প্রবর্ততে ন বন্ততত্রমবস্তপেক্ষতে ; 
দ্বিতীষং তু যথা! গৃহমাঁণে মণ পবোপদিষ্টস্বাগ্রাততদ্গতবিশেষাবগতয়ে তদেৰ চক্ছু্ধতেন গ্রণিধীর়ত 
ইতি গ্রণিধানং বন্ততবুবিষয়ম। তত্র বথ! স্কটিকঃ স্বতঃশুদ্ধী অপাঁকুনুমসান্লিধামন্ত তন্্রৈ বক্তঃ 
ন্ষটিক ইত্যধাঁস, অধমন্ত ক্কটিকাংশগ্রমোষেণ তত্ব পদ্মবাঁগত্বাধ্যাসঃ তত্রৈব মৃঢতমন্ত চন্দ্িকারা- 
সিন্দনীলত্বাশ্যাসঃ , এবং চিদ্বান্বা হতঃশুচ্ধ|। মারাঁপানিধাদীশঃ, ততৈব ব্রঙ্গভাবপ্রমোষে সতা- 

বিদ্য়! হুত্রাত্মাধ্যাঁসঃ, তত্রাপ্যবিষ্ঠাপ্রাবল্যে সতি রিবাডপ্যাসঃ | তত্র বন্তনি চিত্তং প্রণিধিংসতঃ 

ক্রমেশোভিবোতবাধ্যাসনিবৃতত পূর্বপূর্বাধাসোহ্বতিষ্ঠতে। সর্ধাত্বনা ত্বজ্ঞাননিবৃতৌ স্কটিকমণি- 

ব্হ্পাঁথাত্বতবং প্রকাঁশতে। তত্র বিচাবিণ মূর্ভাঁকবিতাঁং নীতে চিত্তে মূর্রেবেকৈকাবতাঁগেন 
ম্মিতমাত্রং পদনখচন্ত্রমাত্রং ব1 ভাঁবযেৎ। ততস্তদপি তংদ গুরক্তযুক্ত্যা! বিবাজি মনো! ধাবরেৎ। 
তত উক্তক্রমেণ নিগুনপ্রতিপত্ভি:। তথা বিতর্কালম্বনে স্ুশপ্রতিমারাং প্রশিধীরমানং চিন্তং 

তন্বোপগমং ভবতি । তথ হি প্রতিমায়। বিবাড রূপে চেতান পুংসি স্থাগুবদধ্য্তত্বেনাচেতনতাং 

গতীরান্তবং চৈতন্যমেব | তদ্যণা তীব্রাভিনিবেশেন নিবীক্ষ্যমাণং শুক্তিব্তং তিবোধীয়তে 
শুক্তিশ্চ প্রকাশতে এবনীশ্ববহেন চিন্তামানার! মূর্থেজ্জভত্বং তিবোধীরতে চৈতন্তং চাঁবিউবতি। 

অতএব বাণাদয়ঃ স্বাবাধোঃ শিবা্দিভিঃ সহ ব্যবহ্বন্থীতি বহুলমূপাখ্যাঁর়ূত। তথা চেতনমূর্ভেবপি 
ত্বং বিশ্বরূপমেব। তন্নিবীক্ষণে তদেব বিশ্ববপমাবিরবতি বদপশ্তদ্বশোদা! ₹ৃষ্ণমুখে যচ্চার্জুনঃ 
কৃষ্ণশবীবে। তদিদং বিতর্কজং প্রত্যক্দং প্রবৃতোোক্তং যোঁগভাষ্ে -"তৎ পবং প্রত্যক্ষং তচ্চ 

শ্রতানুমানযোব্বীজ”মিতি ৷ তথ নির্বিচাবপবিপাকেখপি সার্বজ্যং স্ত্রিতম্-_“নির্বি্চাব- 
বৈশাবা্ধহধ্যাত্মগ্রদাদঃ । খতভ্তব। তত্র গ্রজ্ঞে“ত্যার্দিন] ॥ ভতঃ পুনকক্তক্রমেণ নিগুণপ্রতিপভিঃ | 
তত্র যদ] দেহবিস্মবণেন বাহ্মৃত্্যাকাঁব* চেতঃ সর্ধাত্বনা৷ ভবতি তর ভূঙ্দীভূতন্ত কীটস্ত কীটভাঁ 

ইবান্ত জীবভাঁবে৷ নিবর্ভততে কেবলমূর্্যাকাবো৷ ভবতি, সেক়্ং মহাবিদেহা নাম ধাবণ1; বাং প্রকৃত 
সুত্রিতম্__প্বহিবকল্পিতা বৃত্তির্মহাঁবিদেহা, তৎসংঘনাঁৎ প্রকাঁশাবসণক্ষয্ন* ইতি । উভ্তৌ বিচাঁব- 
বিতর্কে ব্যক্তালঙ্বনৌ মধ্যমাধমযোগ্যো। অব্যক্তালম্বনাবপি দৌ সাননাসাস্থিতাবুতমাত্যুতমযোগো। 
তত্র গুরকুধুক্যাব্যক্তে চিন ধাবয়তোতত্যন্তং দেহবিম্মবণে সত্যহমেবেদং সর্বোহস্্ীতি শ্রুতি- 
প্রপিন্ধাঃ সার্ববাত্মাসার্বকাম্যাদয় ঈশ্ববগুণা উপতিষ্ঠন্তে উত্তমন্ত, সোহয়ং সাননঃ। তেষাং 
প্রবিলাপনেনাম্মিতামাত্রমবশিত্যতে, সোহযং সান্মিতঃ ৷ সব্বপুবষান্ততাখ্যাতিসংজ্ঞে। হদয়গ্রন্থি 
ভেদোহত্র বিবেকণব্বেনোচ্যতে। স চাহ্যত্তমন্ত পববৈবাগ্যবতো নষ্টাশেষভোগবাসনস্তৈশব্যাবির্ভাবং 
রিনাপি ভবতীতি মুখ্যঃ | সানন্বস্তাপ্যত্রৈবান্তর্াবং বিবদ্িত্ব! ্রিতর্রমেবোক্তং বিচাঁবশ্চ বিবেকশ্চ 
বিতর্কশ্চেতি | তদেতদব্যক্রমালম্বনম্ “নিত্রাদৌ৷ জাগরস্তান্তে যে! ভাব উপজায়তে। তং ভাঁবং 

ভাবন্ প্রাঃ হুখমক্ষধ্যমগ্নূতে ॥” ইতি শাস্ত্রে সপষ্টমুক্তমপি গুরাপদেশং বিনা ছুরগমং র্রেশসাধাঞচ 
দেহাভিমানবভাম্। ষথোক্তম্_-“রেশোহধিকতবস্তেধামব্যক্তাসক্তচেতপাণ্মিতি | এতেন 
প্রাখালম্না গতির্্যক্তাব্যক্তো ভয়ানম্বন জয়া ॥ এতাু চতম্থঘপি যোগবিধাহ বিতরকস্থুলকুক্- 



গর্বণি অষ্টানীত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ । ১৮২৯ 

মনসা ক্রিশ্যামানস্ত সমীধানঞ্চ কাবয়েৎ। 

ন নির্বেদং মুনির্গচ্ছেৎ কুর্য্যাদেবাত্বনো হিতয্ ॥১৬। 
পাংশুভম্মকরীষাঁণাং যথা বৈ বাশয়শ্চিতাঃ। 

স্হসা বাঁরিণ। সিক্ত! ন যাঁন্তি পরিভাবনমূ ॥১৭॥ 

কিঞ্িৎ স্গিগ্কং যথা চ স্তচ্ছুচুর্ণমভাবিতমূ। 
ক্রমশস্তু শনৈরগচ্ছেৎ সর্ববং তৎপবিভাবণম্ ॥১৮] 
এবমেবেন্দ্িয়গ্রামং শনৈঃ সং*বিভাঁবয়েৎ। 
সংহবেৎ ক্রমশশ্চৈব স সম্যক্ প্রশমিষ্যতি ॥১৯| 

ভারতকৌমুদী 
মনদেতি। মুনিঃ, মন ধ্যানপ্রবৃত্েন চিত্রেন ক্রিশ্তমানঃ কষ্টমননূভবন্গপি সমাধানং সমাধিং 

ধ্যানং কাছে কৃুর্ধাঁদেব ; বিদ্ধ, নির্কেদং তদানীমগ বোগসিদ্ধাভাবেন আত্মণাঁনিং ন 
গচ্ছেৎ ন প্রাপ্রয়াৎ ধাননাত্বদে হিতং কু্ধ্যাদেব ভ্রমণ তৎ সিদ্ধেবব্াম্তাবাৎ।১৬ 

পাশশ্থিতি। পাঁশবো ধূলয়ঃ ভন্মানি কৰীষাঁণি গোময়চর্ণানি চ তেষাঁং বাঁশরো! বগা চিতা 

একত্রকতাঃ বাবিণ! সিক্তাশ্চ সহসা পবিভাঁবনম্, কেনাঁপি মূর্ধিকাপণ ঘটনং ন ঘান্তি। যথ| চ 

কিঞ্ শুচর্ণং চন্দনকপাদিকং ্িগ্ঠং তৈাদিন| সিক্তমপি অভাঁবিতং মৃষ্ঠিরূপেণীপবিণতং তৎ 

সর্ব ক্রমশঃ শনৈশ্চ পবিভাবনং মূর্তিরূপেণ ঘটনং গচ্ছেৎ প্রীপ্ন যত? এবমেব ইন্দিয়গ্রামং শ্রোত্রাদী- 
ি়সমূহং শনৈ: সংপরিভাবয়েৎ ধ্যানেনৈকীকুরধ্যাৎ ক্রমশশ্চ স গবেৎ ধ্যননৈব বিলাপয়েৎ, তদা 
চ সমুনিং সম্যক্ প্রশমিষ্যুতি বৃতিলয়েন দগ্ধন্ধনে! বহিবিব শান্তা ভবিস্াতি ॥১৭ _-১৪॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

কাররটচৈতষ্ঘৈবনগতে|। বিচাঁবঃ শুক্মকাবণচৈতন্ঠৈক্মিভিবেব | বিবেকঃ কাবণচৈতন্তাভাঁমেব। 

নির্ববাজন্ত কৈবশ্যরূপঃ ফলভৃত ইতি সাধনরাপাঘষু ন গণিত ইত্যলং পল্লবিতেন ॥১৫॥ মনসেতি। 
তুরপার্থে। সমাঁধানং সমাধিং কাঁবয়েৎ কুর্ধাণদের ; শ্বার্থে ণিচ.। তদেবাহ__নেতি। নির্কেদো 
যোগে! ন সেতস্ততীত্যুপবমো! যৌগাঁৎ ॥১৬। স উপবমো ন কর্তব্যঃ কালক্রমেণাবগ্স্তাবাৎ 

ফপন্তেতি সৃষ্টান্তমাহ-*পা"বিতি | কবীবং শুফাগামযুর্দঘ্ এত্যোং বাশযে। জলেন সিক্তমাত্রাঃ 

প্রথম ধ্যানকাঁবী মুনিব ক্রমশঃ বিচাঁব, বিবেক ও বিতর্ক উপস্থিত হয়; (ধ্যেষ 
বস্তুর কোন্ অংশ ধ্যান কবি-_এইবপ চিস্তাঁব নাম বিচাব ; অংশের ধ্যান কবিলে 
অংশীব ধ্যান হয না) এইবপ নির্ণষেব নাম বিবেক ; আব ধ্যেয় বন্ত জভ ব1 চিম্ময 
এইবপ চিস্তার নাম বিতর্ক) ॥১৫॥ 

যোগী মনে মনে কষ্ট অন্থুভব করিতে থাঁকিলেও ধ্যান কবিবেনই , তখনও 

ধ্যান সিদ্ধ হইল না বলিয়া আত্মগ্ন/নি কবিবেন না; কিন্তু নিজেব হিতকব সেই ধ্যান 
করিতেই থাকিবেন ॥১৬। 

শি 



১৮৩০ মহ!ভারতে শান্তি 

স্ব়মেব মনশ্চৈৰ পঞ্চবর্ণঞ্চ ভারত [| 
পুক্৫ ধ্যানপথে স্থাপ্য নিত্যযোগেন শাম্যতি ॥২০] 

ন তৎ পুরুষকারেণ ন চ দৈবেন কেনচিৎ | 

সুখমেধ্যতি ততম্ ঘদেবং সংবতাত্বনঃ ॥২১॥ 
স্পা পস্প্পাস্পা পাসপশপশসীপসপিপা শিপ 

রড পপ পম গা 

্বপ্নমিতি। যোগী মনস্চ পঞ্চানাং শ্রোত্রাদীনাং বর্গ পূর্দং ধানপথে স্থাপ্য লয়ং নিত্যযোগেন 
চিবাভ্যন্তযোগগ্রভাবেণ শাঁমাতি নির্ববাশলাভেন শান্তো ভবতি ॥২০% 

নেতি। এবমিখং সংমতাত্মনস্তম্ত যোগিনঃ যৎ সুথমেতি, তৎ সুখং কেনচিৎ পুকষকাবেণ 
নৈম্মৃতি, কেনচিদৈবেন দেবার্চনেন চ নৈষ্থৃতি।২১1 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
সন্তঃ পবিভাবনং মৃ্ধ্যাগ্ভাকাণবণ কল্পনং ন যান্তি ন প্রীপ্র,বন্তি ॥১৭॥ বহুকলিং জলে রিশ্মাঃ 
সন্তশ্চিকণতাং প্রাপ্য মূর্ত গ্ভাকাবং গ্রহীতুং শল্ান্তদবচ্চিত্ং চিবকালঘোগে হাদ়মগ্ং তণ্বাকাবং 
কর্চং শক্যমিত্যাহ-_কিঞ্চদিতি। অললন্নেহাদরভাবিতমপি চিবকালক্েদাৎ সঙ্জীতবহলন্নেহং ভাঁবিতুং 
শক্যমিতার্থঃ ॥১৮॥ দাঁষ্টীন্তিকে যৌজগ্লতি_- এবমেবেতি । সম্পবিভাবযে্যাগ্ভাকাবং ণয়েৎ 
ক্রমশশ্চ মুর্ভবেকৈকাবযবত্যাগক্রমেণ তমপি চিত্তস্তাকাঁবং সংহবেং। অন্নং ভাঁবঃ ত্র বত্রা- 
লম্ঘনে স্থিবীভূতং চিত্তং ভবতি তং তমাঁকাবং পবিভ্যজ্য সৌপাঁনাবে'হত্রমেণোত্তবমাকাঁবং 
গ্রবিশেহ | সর্বাকাবোপবমে তু প্রশমিম্যতি গ্রশীম্যতি প্রকর্ষেণ শমং গচ্ছতি নির্বিকল্পং ভবতীত্যর্থ; ৷ 
তগ। হি, বিতর্কা্বিচাবং গচ্ছেদিচা বাদানন্দগানন্দাদশ্সিতাং ততঃ ঠৈবলামিতি ক্রমে! যোগশান্তে 

প্রসিদ্ধ: ॥১৯। স্বম্মিতি বুদ্ধিগৃহতে ধীর্সনঃ পঞ্চেব্ডিয়গণঞ্চ ধ্যানপথে পূর্বোক্তে নিত্যাভান্তেন 
যোগেন স্থাপ্য প্রবিলাপ্য দগ্ধেন্ধনানলবৎ শ্বয়মপি শাম্যতি। যথোক্তম্_“যেন ত্যজসি তং 
ত্যজে”তি। ব্র্মীকাবা চেতোবৃত্তিঃ কতকবজোবদ্বৃত্যন্তবাণি শময়ন্তী শ্বয়মপি শাম্যতীত্যর্থঃ ॥২০| 

খুলি, ভন্ম ও গোঁময়চূর্ণ একত্র বাশীকৃত কবিয়া জলদ্াবা সিক্ত কবিলে, তাহা 
যেমন সহসা কোন মৃ্িবপে পরিণত হয় না; কিংবা কোন শুক চ্বনাদদি চূর্ণ 
তৈলদ্বাব! সিক্ত কবিলেও হঠাঁৎ কোন মৃ্তিবপে পবিণত হয় না; কিন্তু সে সমন্তই 
জল ও তৈলদ্বাব। সিক্ত কবিতে থাকিলে, ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে কৌন কোন মৃণ্তিবপে 
পবিণত হইয়া যায় ; সেইবপই যোগীবিকীর্ণ ইন্দ্রিয়সমূহকে ধ্যানেব গুণে ধীবে 
ধীবে কোন অভীষ্টদেব মৃত্তিবপে পবিণত কবিবেন এবং ক্রমে ক্রমে বৃত্তিগুলিকে 
কদ্ধ কবিয়া সেই হব্জিয়গুলিব লয় করিয়া ফেলিবেন, তাহা হইলেই গেই যোগী 
দগ্চকাষ্ঠ অগ্নিব ন্যায় সর্বধপ্রকাবে শীস্তিলাভ কবিতে পাঁবিবেন ॥১৭--১৯| 

ভবতনন্দন! যোগী মন ও কর্ণপ্রভৃতি পঞ্চ ইন্ড্রিয়কে প্রথমে ধ্যানমার্গে লয় 

“করিয়া চিব অভ্যস্ত যোগের গুণে নিজেই চিরশাস্তি লাভ কবেন ॥২৭॥ 
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সুখেন তেন সংযুক্ত রংস্থযতে ধ্যানকর্মণি। 
গচ্ছস্তি যোগিনো হোবং নির্ববাণং তন্নিরাময়মূ ॥২২| 

ইতি শ্রীমহাতারতে শতপাহত্াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্কণি 
মোক্ষধর্ণে ধ্যানযোঁগবর্ণনে অস্টাশিত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ |০| ক 

উননবত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 

- ওক 

যুধিতির উবাচ |] 
চাতুরাশ্রম্যমুং তে রাজধর্থান্তথৈব চ। 
নল বব ইতিহাস; পৃথধিধাঃ।১ 

ভারতকৌমুদী 
হুখেনেতি। বংস্ততে নিবতো৷ ভবিষ্তি। নিবাময়ং নিকপ্রবম্ ॥২হ। 
ইতি মহাঁমহোঁপাধ্যায়-ভাঁবতাচর্ধাশ্প্রীহবিদাসসিদ্ধান্তবাঈীশভট্রাচার্ধযবিবচিতায়াং মহাঁভাবত- 

টাকাষাং ভাবতকৌ মুদীসমখ্যায়াং শীন্তিপর্ববণি অষ্টানীত্যধিকশততমোহ্ধায়ঃ ॥০। 

চাতুবিতি। চাতুবাশ্রম্যমিতি স্বার্থে যণ,.। তে ত্বয়া। নাঁনাশ্রয়া বহুবিষগ়াঃ ॥১৫ 

ভাবতভাবদীপঃ 
নতদ্দিতি। এঁহিকাৎ পবমন্ুখাৎ সর্বান্গসম্পন্নাৎ সার্বভৌমপদাদামুদ্মিকান্ধিবপ্যগর্ভপদাঘ! ন 
তৎ প্রাপ্যং বৎ নংযতাত্মবনে| শিকদ্ধচিত্তন্ত যোগিলো৷ ভবতি। তথ! চ শ্রুতিঃ_-“সমাধিনিধূত- 

মলন্ত চেতদে। নিবেশিতস্তাত্বনি যৎ স্ুখঃ ভবেং। ন শক্যতে বর্ণরিতুং গিবা তন স্বয়ং তাস্তঃ 

কবণেন গৃহ্যতে ॥” ইতি ॥২১॥ বংস্ততে তদ্কচিজ্ঞঃ; স্বত্মেব তত্র বতিং প্রা্যসি ন তত্প্রাপ্থো 
হঠাপেক্ষেত)রথ:ঃ| নির্বাণং কৈবল্যমৃ। নিবাময়ং নির্ঘৈতদ্॥২২| - 
.. ইতি শানতিপর্ণি মোবসধর্ষে নৈরকনীয়ে ভাবতভাবদীপে অষ্টাশীত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ১৮ 

আসিনি সিসি পা এ উস সা সত অত ৯৬৫ সি ৯ ৯ হন এ 

দেবার্চনাদাব! উপস্থিত হইতে পাবে না ॥২১। 

যোগী সেইবপ সুখলাভ কবিতে থাঁকিয। ইচ্ছা কবিয়াই ধ্যানকার্য্যে নিবত 
থাকেন। যোঁগীবা এইবপ যোগঘ্বাব! সেই নিকপদ্রব নির্ববাণ লাভ কবেন” ॥২২1 
77 7 নঞনবত্যধিকশভভমোহধাধব বদ্ধ দি 



১৮৩২ মহাভারতে শান্তি -- 

শ্রতাস্ততঃ কথাশ্চৈব ধর্মযুক্তা মহামতে 1| 
সন্দেহোইস্তি তু কশ্চিন্মে তদ্ভবান্ বক্ত,মর্ঘতি ॥২| 
জাপকানাং ফল।বাপ্তিং শ্রোতুমিচ্ছামি ভারত !। 

কিং ফলং জপতামুভং ক বা তিষ্ঠন্তি জাপকাঁঃ1৩| 
জপ্যস্ত চ বিধিং কৃৎন্্ং বক্ত,মহসি মেহন্ঘ ! | 

জাঁপক| ইতি কিঞতৎ সাখ্যপোগক্রিয়াবিধিঃ |8॥ 
কিং বজ্ঞবিধিরেবৈষ কিমেতজ্জপ্যমুচ্যতে | 

এতন্মে সর্বমাচন্। সর্বজ্ঞো হ্সি মে মতঃ ॥1॥ 

ভাবতকৌমুদী 
শ্রতা ইতি । তৎ সন্দেহনিবাশকং বাক্যম্ ॥২ 

জাঁপকানামিতি। জাপকানাঁং জপকাবিণাম্।  কীদৃশে স্থানে ॥৩ 
জপ্যস্তেতি। জপ্যস্ত জপন্ত ॥ এতৎ পদঞ্চ কিম্, সাংখ্যং কপিলমতং যোঁগশ্চ পতগ্ন্যাদিমতং 

ক্রিয় চ জৈমিনিগ্রণীতপূর্ববমীমাংসাভিহিতকর্ম চ তাসাং বিশির্বিবিধ্িদ সাংখ্যাদীনামন্ততম- 
বিষয়ং বৌধ্নতি কিমিত্যর্থঃ ॥৩ 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
তত্র পূর্বরং “তত্রাধ্যায়নসংশ্লিষ্টমেকাগ্রং ধাবয়েন্মন* ইত্যেকাস্তে জপ'সহিতং মন একাগ্রং কৃত] 

নিকন্ধযাদিত্যক্তমূ, তত্র জগন্ত শ্রৈষ্ঠাং বিজঞায় তদিধিদিলাদিকং শ্রতান্বাদপূর্বাকং পৃচ্ছতি-_ 
চাতুবাশ্রম্যেতি। চতুর্ণামাশ্রমাণাং হিতং চাতুবা এ্রম্যৎ তে তব উ্তং বচনং শ্রতনিত্ত্তবপ্লোকা- 
দ্বিপবিণামেনাঁপরয্তে । তে ইতি সম্থদ্ধে ষষ্ঠী, ন কর্তৃব্ী যেন ন সোকাব/যনিষ্ঠেতি প্রতিযেধ 

গ্রসক্তিঃ স্তাৎ। ইতিহাদাঃ ঃপুবাবৃততানি। ॥১। কথ৷ তত্বাববোগকো 0888 ॥২--৩॥ সাংখ্যং 

যুধিষ্ঠির বলিলেন_ পিতামহ! আপনি চাবিটা আশ্রম, বাজধর্দ এবং নানা 
বিষয়েব নানাবিধ বহুতব ইতিহাস বলিয়াছেন ॥১॥ 

মহামতি! আমি আপনাব নিকট ধর্ম বিষয়ে বহু কথ! শুনিলম; কিন্তু 
আমাব একটা সন্দেহ আছে, তাহাঁব নিবাঁশক বাক্য আপনি বলুন ॥২ 

ভর্তনন্দন ! জপকাবীদিগেব কি প্রকাব ফল লাভ হয, তাহ। আমি শুনিতে 

ইচ্ছা কবি; মুনিরাই ব! জপকাবীদিগেব কিধপ ফল বলিযাছেন এবং জপকাবীবা 
পঁবলোকে কোথায় অবস্থান কবেন ?1৩। 

নিষ্পাপ পিতামহ! আপনি আমাব নিকট জপেব সমস্ত বিধিই বনদুন এবং 
এবং সাংখ্য, যোগ বা! কর্মকাণ্ডের কোনটা ধাহাবা কবেন, জাপক এই শব্দটাদ্বাবা 
তাহাদিগকে বুঝার কিন! ?॥81 
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তীম্ম উবাচ। 
অত্রাপুনুদ'হ্রন্তীমমিতিহাসং পুরাতনদ। 
যমন য পুরা বৃতং কাঁলন্ ত্রান্মণন্ত চ ॥৬॥ 

সাংখ্যযোগো তু যাবুক্তৌ মুনিতির্মোক্ষদর্শিভিঃ | 
সন্যাস এব বেদান্তে বর্ততে জপনং প্রতি ॥”॥ 
বেদবাদাশ্চ নিরৃত্তাঃ শান্তা! ব্রহ্মণ্যবস্থিতাঃ। 
সাংখ্যণোগে তু যাবুকো মুনিভিঃ শুভবর্শিভিঃ |৮| 
মার্গে। তাবপ্যভাবেতৌ সংশ্রিতৌ ন চ সংশ্রিতৌ। 
যথা সংশ্রাযতে বাজন্! কাবণঞ্চাত্র বক্ষ্যতে ।৯॥ (যুখকম্) 

ভাঁবতকৌমুদী 

কিনিতি। এষ জপবিধিঃ কিং যজ্ঞবিধিবেব “জপ মানসে” ইতি ধাত্বর্থান্মাবেণ যজ্জন্তাঁপি 
মনোবিষয়ত্বাং ॥৫॥ 

অত্রেতি। অত্র জপবিষয়ে। পুবা! পূর্বমূ, বৃত্বং জাতম্ 7৬| 

সাংখ্যেতি। জগনং প্রতি জপবিষ্যে, বেদান্তে উপনিষদি, সন্ন্যাস এব উপযৌগিতয়। 
বর্ততে, তয়োবিতি শেষ ॥৭॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 
বেদীস্তবিচাবঃ যোগশ্চিতবৃতিনিবৌধঃ | ক্রিবাঃ কর্মীণি | এতেযাং বিধিঃ প্রকাশনং বিং জাপক- 
শব্েন বিচাঁবরৃৎ যোগর্ৎ কর্মঠে! বা উচাত ইত্যর্থ:॥9|॥ যজ্জবিধিত্রন্ষযজ্ঞবিধিঃ ॥৫| অত্রেতি। 

অত্র জপবিষয়ে, চকাবান্তযগ্রভৃতীনাং গ্রহণম্। পুবাবৃত্ং মাগ্রে বক্ষামাণম্॥৬। সাংখ্যযোগো 
যাবুজৌ তয়োরসধ্য সাংখ্যে অপক্রিননাত্যাগ এবেত্যাহ_সাংখ্যেতি সার্দেন। সঙ্্যাস ইতি বেদান্তে 
সাংখ্যাখ্যে ॥৭॥ তত্র হেতুমাহ_-বেদেতি। চকাবে। হেত্বর্থঃ। যতে। বেদবাদাঃ সর্বে ব্রহ্ঘণ্যবস্থিতাঃ 
পর্য্যবসন্ন। ন পাস্তা দিবিধিপবা: ৷ যতঃ শান্ত] নিবৃত্তিপ্রধানাঃ | উপাসনায়াশ্চ মানসব্রিয়বাত্বাসং- 
পবত্বে বেদাস্তানাং শান্ত ন বুজ্যেতেত্যর্থ;ঃ। নমথায়ায়ন্ত ক্রিয়ার্ঘতবাদানর্থক্যম্তদর্থানামিতি 
পবমরিণাক্রিতার্দানাং সিদ্ধাাববোধকানাং বাজাসে! গচ্ছতীত্যা দিবাক্যানামানর্থকে।ক্যাপগ্রামাণা- 
ভিধানাদিতি ভন্রাহ__নিবৃ্তী ইতি । বজ্জুবিবং ন সর্প ইত্যাদিবং সি্ার্থবোধকন্তাপি বাক্যন্ত 

জব্দ নিবর্তকতেনাধবতোপণত্যা.. বৃতিনৈবাকাজ্জেণ » ৃতাথতোপপে:।.... তথা চ. 
এই জপবিধি কি যজ্জবিধি? এবং এই জপই বাকি প্রকাব? এই সমস্ত 

আঁপনি আমাব নিকট ব্লুন। কেন না, আপনি আমাৰ মতে সর্বজ্ঞ 1৫ 
ভীগ্ম বলিলেন-_পূর্ববকীলে বম, কাল এবং কোন ব্রাঙ্মণেব যাহা ঘটিয়াছিল, 

সেই গ্রাটীন বৃত্তান্তেব এবিষষেও মনন্বীব! উল্লেখ কবিয়া থাকেন ॥৬ 
্রহ্মজ্ঞানী মুনিবা সাংখ্য ও যোগে বিষষ যাহ! বলিয়াছেন, তাহাব মধ্যে জপ- 

সম্বন্ধে সে সকল বেদীত্তবাঁক্য আছে, তাহাতে সন্ন্যা সই উক্ত বহিয়াছে 1৭1 

২৩০ 



১৮৩৪৫ মহাভারতে শৃন্তি-_- 

মনঃসমাধিরভ্রোপি তথেন্দ্রিয়য়ঃ "্ৃতঃ। 

সত্যমগ্রিপরীচারো বিবিজ্তীনাঁঞ্চ সেবনম্ ॥১০| 
ধ্যানং তপো! দমঃ ক্ষান্তিরনদুয়! মিতাশনমূ। 
বিষয়প্রতিসংহারো মিতজল্পস্তথা! শমঃ ॥১১ 

এম প্রবর্তকো বজ্জো নিবর্তকমণো শৃণু। 
বথ! নিবর্ততে কর্ম জপতো৷ ব্রহ্ষচারিণঃ ॥১২॥ (বিশেষকমূ) 

ভারতকৌমুদী 
কুত এতদ্দিত/াহ বেদেতি | বেদবাদ| উপনিব্ধাক্যানি, নিরবৃতীঃ সন্মান এব নিপনাচ, শান্তা 

নির্বৃতিমার্গবিষয়াঃ ব্রদ্দণি বিষয়ে অবস্থিতাশ্চ। সশশ্রিতৌ সঙ্ন্যাসনাশ্রিতৌ, প্রবৃততি্চ ন 

সংশ্রিতৌ 1৮--৯॥ 
মন ইতি। মনসঃ সমাধি: ধ্যে্বে সনাধানম্ । অগ্রেঃ পরীচাবে। হোষেন পবিচর্ঝ), বিবিক্তানাঃ 

নিজ্জনদেশানাম্। ক্ষান্তিঃ ক্ষমা, মিতাঁশনং পবিমিভাহাবঃ | বিষরপ্রতিসংগবঃ শব্বাদিবিবয়বৈবাগ্যমূ, 
মিতজলে! মিতভাঁষিতা, শমে| বাগাদিবাহিত্যম্। প্রবর্তকঃ প্রবৃত্তিমার্গবিষরকঃ 0১০--১৯৫ 

ভারতভাবদীপঃ 
মানান্তবানবগতব্রন্ান্বৈক্যবপসিদ্ধার্থপরত্থাদেদাস্ানাং ন তত্র জপাগেঙ্ান্ডীতার্থঃ । এবং 
বর্গানবৈক্যপ্রমিতৌ৷ জপানপেক্গাযুক্তা ঘগ্বোবপি মার্গধোর্জপন্তাবাদুপকারিতেনাপেক্ষাং সাক্ষাৎ 
কাবোৎপত্তাবনপেক্ষাং চাহ-_সাংখ্যেতি । সংশ্রিতৌ। জপণিতি শেধঃ॥ তথ| হি, চিতগুদিদবাবা 

তত্বমসীতিবাক্যার্থজ্ঞানে আলম্বনরূপত্বেন চ যোগে প্রণবন্গপ উপকাবোঁতি ন পবতঃ সাক্ষাৎকাব- 

রূপফলোপকাবিত্বেন।৮॥ এতদেবাহ-বথেত্যাদিনা। অন্্রাপি মার্গদয়েইপি মনঃসমাধিশ্বনো- . 

নিগ্রহ ইন্দরিরজমঃ ॥৯॥ সত্যং প্রসিদ্ধমূ, অগ্নিপবিচাবোহগ্লিপবিচধ্য] | বিবিক্তানাং শুদ্ধানামাহাবা- 
দীনামেকান্তদেশানাং ব1। ধ্যান ধ্যেয়াকাবপ্রত্যর প্রবাহ: । তপ আলে!চনং বিবয্দৌধদর্শনাম্বকম্। 
দমো। জিতানামিক্জিয়াণাং তত্প্রতিপত্ভিযোগ্যতা ॥১০॥ বিষ্াণাং বিশেষে বপ্নতাং কামাদীনাং 
গ্রতিসহাবো জষঃ1 শমো! নিধৃহীতন্ত মনসে। বিদ্ষেপবাঁহিত্যদ। এব ইতি। এম মনঃ 
সমাধ্যাদির্জপতঃ গ্রবর্তকঃ, কামনাবতঃ শ্বর্গাদিজনকো। জপাদভূতৌ ধর্ম ইত্যর্থঃ ৯১৪ নিবর্তকং 
জপতো হজ্ঞং ব্যাচষ্টে_যথেতি | কর্মনিবৃতিন্মো্ষঃ ৷ স যথা সম্পগ্ভতে ; সযক্তে। নিবর্তক 
ইত্যর্থঃ। কর্মনিবৃত্তিপ্রকারমাহ-এতদিতি | এতন্সনঃসমাধ্যাদিপবিবর্তয়েপিফানান্ষঠানেন 

উপনিষদ্বাক্য সকল সন্ন্যাস বিবয়ে, নিবৃত্তিমার্গে ও ব্রহ্ম বিষয়ে অভিহিত 
আছে; আর জীবের মঙ্গলদর্শী মুনিরা সাংখ্য ও যোগেব বিষয় যাহা বলিয়াছেন, 
সেই দুইটা পথও নিবৃত্তি বিষয়ে রহিয়াছে ; কিন্তু প্রবৃত্তি বিয়ে নহে। রাজা ! 
সেইরূপ যে শুন! যায়, সে বিবয়ের কাঁবণ পবে বলিব ॥৮--৯॥ 



_ পর্বণি উননবত্যধিকশত হমোহধ্যায়ঃ | ১৮৩৫ 

এতৎ সর্দধমশেষেণ যথোভং পরিবর্তয়েৎ। 
বিরতং মার্গমাসাদ্য ব্যক্তাব্যক্রমনাশ্রয়যূ |১৩। 

কুশোচ্চয়নিষগ্নঃ মন্ কুশহস্তঃ কুশৈঃ শিখী। 
কুশৈঃ পরিবৃতস্তন্মিন্ মধ্যে চ্ছনঃ কুশৈস্তথা ॥১৪| 
বিষয়েভ্যো, নমন্থূ্যাদ্ষিয়াম চ ভাবয়েৎ। 
সাম্মৎপান্ মনসা মনস্তেব মনো দধৎ ॥ ৫॥ (যুগ্কমূ) 

৬ কপ | বি ঢা লা পা তা তি পপ চা শো পপ 

এতদিতি। ব্যক্তং বহিধিষয়ং ধনজনাদিকমূ, অব্যক্তম্ অন্তবিষং যা অনাশ্রযং 
ুশালম্বনশৃন্ধম্ ॥১৩। 

কুশেতি। কুশ্োচ্চয়ে কুশাঁসনে নিষর উপবিষ্টঃ, কুশৈঃ শিখী বদ্ধশিখঃ, তশ্মিন ত্য কুশসমৃহন্ত 

মধ্যে কুশৈঃ ছক্গঃ শিবগ্তাবৃত: | মনসা! সামাং সমদশিত্সুৎপান্চ, মনন্তেব মনো! দুধৎ ধাবযনূ, 
বিষয্েত্যঃ শবাদিভাং নমন্থূর্যাৎ তত্যাগশোচনায় ঃ বিষষান্ শবাদীং্চ, ন ভাবয়েখ ন 
চিন্তয়েৎ 1১৪ -- ১৫॥ 

ভাবতভাঁবদীপঃ 
বিপবীতং কুর্ধাঁৎ $১২। এতদেবাহার্দেন-নিবৃত্তমিতি। বিবতমিত্যপি পাঠ:। মার্সং 
বিশিনটি__ব্যক্তং বাহ্মা্যন্তবং বাশম্বনং যদ্ধিতর্কবিচাবায়াঃ প্রাগুত্তং সুম্মং স্থুণঞ্চ অব্যক্তং 
সাননদসাশ্মিত্বোবাশস্বনং ততোংনাশ্রয়ং নির্ধিষ়ং শুদধচিনমাত্রমিত্যর্থ: 1১৩ মার্স প্রান্ত হেতু- 
মাহ_কুশেতি। কদখমূরুপসাৃশানধ,দযপিগাৎ প্রস্থিতা নাড্যঃ কুশবং স্ুলমূলাঃ নঙমাগ্র! অগ্রৈহ দয়" 
পিগং মুণৈরবদ্াওুসাপূর্্য ভিষস্তি। তদিদমুক্তং কুশোচিয়্নিষপ্ন ইত্যধস্তাৎ। কুশহস্ত ইতি 
পুবস্তাৎ। কুশৈঃ শিখীত্যুপবিষ্টাৎ। কুশৈঃ পবিবৃত ইতি সমন্তাৎ। তন্মিন্ কুশজীলমধ্যে ইতি 
হাদয়পিণ্ডেংপি কুশৈশ্ছা্নোইয়ং পুকষ ইতি প্রতাঁঘাবা! প্রদীপন্তেবাস্ত পুক্ষস্ত নাঁভীতবাবা ব্রদধাশু- 
ব্যাপ্তিবস্তীতি। শ্রতাবপি “তা বা অস্ভৈত। হিতা৷ নাঁম নাভ” ইত্যুপক্রয্য “তন্ত বা এতশত 
পুষন্ত প্রাচী দিক্ প্রা প্রাণ] দক্গিণ। দিগ.দক্ষিণে প্রাঁণা” ইত্যাদিনয়মেবার্থে৷ দর্শিতঃ। তথ] 
টৈভদ্যাখযাতং বার্ধিকে__“করঘপুষ্পৰং সৈষা দেবতা হায়াশরয়া। বহতা নাড়ীযু বিবিভ্া 

দাত প্রবৃত্তিমার্গেও মনেব সমাধি, ইন্ড্িষ জয, সত্য, , অসি, নির্জন বাঁস, 

ধ্যান, তপস্তা, চিত্তরমন, ক্ষমা, অসুয়! ত্যাগ, পবিমিভাহাব, ব্ষিয় ত্যাগ, মিত- 

ভাষিতা ও শস্তি-এইগুলি যজ্স্ববপ। ইহাব পবে জগকাবী ব্রহ্মচাবীর কর্ম 
যাহাতে নিবৃত্তি পাঁয়, সেই নিবর্তক ব্যাপাৰ শ্রবণ কব॥১০-_-১২॥ 

যোগী বাহা, আভ্যত্তর এবং অনালম্বন নিবি পদ বমির বথোক এই বত 
সর্বপপ্রকারে পরি পরিবর্তন রন কবিবেন ॥১৩1 

পে শি শব রত অপ এপ এ পিক 

(১৩) ৮৩ সপনিবৃ্ং  মাগ্মাসান্ত'' বঙ্গ 



১৮৩৬, মহাভারতে শান্তি 

তদ্ধিয়া ধ্যায়তি ব্রহ্ম জপন্ বৈ সংহিতাং হিতাষৃ। 

সনন্ত্তত্যথবা তাং বৈ সম!ঘে পর্য্যবস্থিতঃ 1১৬] 

ধ্যানমুৎপাদয়ত্যত্র সংহিতাবলসংশ্রয়াৎ ৷ 

শুদ্ধাত্ম! তপসা! দান্তে৷ নিরৃভদেষকামবান্ ॥ ,৭॥ 

ভাবতকৌমুদী 
তদ্দিতি। হিভাং লোকদ্যহিতক।বিণীম্, সংহিতাঁং গায়ত্রীং জপন্ খিয়া তৎ প্রসিদ্ধ ব্রধ, 

ধ্যার়তি ; অথব| নির্বিকল্পকে সমাধৌ পব্যবস্থিতে! যোগী, তাঁং সংহ্িতানপি সংন্যন্ততি 

ত্যজতি ॥১৬| 

ধ্যানমিতি। অথব1 যোনী সংহিতাবলসংশ্রয়াৎ, গাঁযত্রীজপশক্তিমবলঘঘয ধ্যানমুৎপাঁদয়তি 1১৭ 

ভারতভাবদীপঃ 

হৃদয়াদখি॥ যথাস্ত নাভ: পুংসঃ স্থাবধ্যাত্বং সর্বতো! গতাঃ। অধিভূতং তখেবান্ত বার্মা: 

সমন্তগাঃ॥ এতম্মাদে দিঃস্যতা শবীবাৎ সর্ববতো গতাঃ। অধিভূতাত্বনৈবায়ং নাড়ীলক্ষণবর্থ ঘা ॥ 
আপূর্যেদং জগৎসর্বংস্থিত আধ্যাম্থিকঃপুমান্।" ইতি। তথ1চ, শবাবপিহিত প্রভাবৎ সর্দদাবাপি 
ধাঁনে হার্দীকাশে একীভূত, প্রজ্ঞ/নমনাঁদৌ সংসাঁবে সমম্ৃভূতনিখিলপ্রপঞ্চবাঁদনাবাপিতং নৎ 

অর্বমবভাষয়তীতি চিতঃ সার্বাত্মমুক্তং ভবতি 1১৪। নম ইতি। বাহ্ান্স চ ভাবয়েদিত্যান্তবাংস্চ 
বিষয়াংগ্যজেদিত্যুক্তমূ। সাম্যং জীবত্রপ্গণোবৈকাম্। তত্র হেতুঃ-মনস্তেব ম্নঃপ্রবিলাপনম্ঃ 
মনে! হি ন কুটস্থে লীয়তে তন্ত তদ্বিকাবতবাভাঁবাং লাপি মায়ায়াং তন্তান্তিচ্ছত্বাং । অতঃ পবিশেষাৎ 
্শ্িমনেৰ তন্ত লয় ইত্যুক্তম্ ॥১৫। তদ্ধিবা সাম্যধিয়] প্রত্যগভেদেনেত্যর্থঃ। ব্র্গ শুাবু্ধমূক্তত্বাদি" 

লক্ষণম্ অহং দেহেস্দরিকাদিভিন্নে! বিশুদ্বোহস্বীতি ভাবয়েদিতর্থঃ | অংহিতাঁং যথাযোগাং প্রণবগার- 

ত্র্যাদিরূপং সঙ্নান্ততি চিতন্ৈধ্যসম্পতৌ সত্যাম্। অথেত্যানস্ব্ধ্য ৷ বেতভাবধাবণে |১৬| ধ্যানমিতি 
সাধ শ্লোকং | ধ্যানং ধে।যাকাবপ্রত্যক়প্রবাহম্। সংহিতায়াস্তৎপাদকতে ছবাবমাহ--শুদ্ধাত! 

শুদ্ধচিভ্ত, তপস| বিচারেণ, দীস্তে। জিতেন্জিরঃ, নিবৃত্তপধেষাণাং সর্ববভূতা ভমপ্রদানাং যোগিনাং বঃ 

যোগী কুশহস্ত হইয়া কুশাসনে উপবেশন ও কুশদ্ধাব। শ্রিখ। বন্ধন করিয়া কুশঘারা 
পবিবেছ্টিত ও আবৃত হইয়া, মনে মনে সর্বধত্র সমদৃষ্টি রাখিয়া মনেই মন ধারণ 
করিয়া, শব্মাদি বিষয় ত্যাগ করিবার উদ্দেশে সেগুলিকে নমস্কাব করিবেন? কিন্ত 
আর সেগুলিকে চিন্তা করিবেন না ॥১৪--১৫॥ 

সেই জবস্থায় যোগী হিতকাবিণী গায়ত্রী জপ করিতে থাকিয়া সেই পরব্রঙ্গের 
ধ্যান কবেন; অথব! নির্বিিকল্পক জমাঁধিতে উপস্থিত হইয়া সেই গায়ত্রী জপও 
প্ররিত্যাগ করেন ॥১৬| 

কিংবা যোগী তপন্তার গুণে শুদ্ধচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং ছেষ ও কামনা শুগ্য হইয়া, 
গায়ত্রী জপের শক্তি অবলম্বন করিয়া ধ্যানই কৰিতে থাকেন ॥১৭॥ 



পর্বণি উননবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৬৮৩৭ 

অরাগমোহো! নির্ঘন্দে। ন শোচতি ন সজ্জতে। 

ন কর্ত! কারণানাঞ্চ ন কার্য্যাণামিতি স্থিতি; ॥১৮| 

ন চাহঙ্কারযোগেন মনঃ প্রস্থাপয়েৎ কচিৎ। 
ন চার্থগ্রহণে যুক্তে৷ নাবমানী ন চীক্রিয়ঃ ॥১৯|| 
্যানক্রিয়াপরো যুক্তো ধ্যানবান্ ধ্যাননিশ্চয়ঃ। 
ধ্যানে সমাধিমুৎপাগ্য তদ্পি ত্যজতি ক্রমাৎ ॥২০| 
স বৈ তন্তামবস্থায়াং সর্বত্যাগকৃতঃ নুখমূ। 

নিরিচ্ছস্তাজতি প্রাণান্ ত্রঙ্দীং সংবিশতে তনুম্ ॥২১। 

ভারতকৌমুদী 
তদানীন্তনীমবন্থামাহ অরাগেতি। নিদন্ৰঃ শীতোধণ দিছন্দত'খবহিতঃ, ন সঙ্জতে পুত্রাদিযুঃ 

কারণানাং হেতুভূতকর্মণাম্, কারধ্যাণাং তৎফলানাঞ্চ ন কর্তা 0১৮৫ 

নেতি। অর্থগ্রহণে দ্রব্যগ্রহণে। অক্রিয়ঃ কদাপি ধ্যানবহিতঃ 1১৯। 

ধ্যানেতি। যুক্তো যোগী, ধানে নিশ্চরঃ পবসপুরুযার্থপ্রাপ্তিনি্ণয়ে! বন্ত স:। ধ্যানে ক্রিযমাঁণে 
সবিকল্পকং সমাধিম্ ॥২০| 

সইতি। সর্বত্যাগরতো৷ নির্বাজসমাধিস্তনত সুখং প্রাপ্পোতীতি শেষঃ। তত্র সুখে নিরিচ্ছ 
ইচ্ছাশৃ্টঃ সন্, যদি প্রাঁণান্ ত্যজতি, তথা ্রাঙ্মীং তনু বরশ্রূপং স'বিশতে গ্রবিশতি ॥২১॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 
কাঁমো। ব্রহ্গাবাপ্তিবিষরন্তঘান্॥১৭॥ কাবণানাং কর্ধণ।মূ, কার্যাণাং ফলভোগানাম্ ॥১৮| প্রন্থা- 

পয়েৎ জঙ্জীরুর্ধযাং, কচিৎ কর্মকর্ৃত্বে ভোগকর্তৃতে বা ॥১৯ ধ্যানক্রিস্দৈৰ পরোৎ- 

কষ্টতেনাভিমতা! যন্ত ধ্যানে শ্রদ্ধাবানিত্যর্থ:। অতএব ধ্যানবান্ ধ্যাননিষ্ঠঃ, ধ্যানদ্বাবকন্তব্রনিশ্চয়ো 

যন্ত স ধ্যাননিশ্চয়ঃ, ধ্যানে ধ্যানাশম্বনে, সমাধিং চিত্তৈকাগ্রামুৎপাঁন্ধ তদপ্যালম্বনম্ ॥২৭। তন্তাং 
তাকতসর্বাগসনারাং সর্বত্যাগরুতে। নির্বাজসমাধিন্তস্ত সুখ, প্রত্যগানন্দং বিশতে ইতাপবস্যতে। 

তণকালে তাহাঁব রাগ, মোহ, ছন্দ ছুঃখ, শোক বা কোন আসক্তি থাকে না 
এবং তিনি কোন কর্ন কবেন ন। বা কোন ফলভোগও কবেন না ॥১৮া 

আব তশকালে তিনি কোন বস্ততেই অহঙ্কাবযুক্ত মন স্থাপন কবেন না, কোন 
দ্রবাগ্রহণে প্রবৃত্ত হন না, কাহাবও অপমান কবেন না এবং ধ্যানিও ছাড়েন 

না ॥১৯॥ 

সে যোগী ধ্যানপবায়ণ ও ধ্যানী হইয়। “আমি ধ্যানেইমুক্তি লাভ কবিব'--এবপ 
নিশ্চয় করিয়া এবং ধ্যানকালেই সমাধি উৎপাদন কবিয়া ক্রমে সে ধ্যানও 
পবিত্যাগ কবেন ॥২০॥ 



১৮৩৮ মহাভারতে 

অথব! নেচ্ছতে তত্র ব্রচ্মকায়নিষেবণমূ। 

উৎক্রামতি চ মার্গস্থো নৈব কচন জায়তে ॥২১| 
আত্মবুদ্ধিং সমাস্থায় শান্তিভুতো নিরাময়; 

অম্ৃতং বিরজীঃ শুদ্ধমাত্মানং প্রততিপদ্াতে ॥২৩| 

ইতি প্রীমহাভারতে শতসাংস্্াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্কণি 

দোমবর্ে জাপকোপাখ্যানে সিরিাহিতরনা | & র 

ভাবতকৌমুদী 
অগবেতি। ব্রশ্ষণঃ কায়ন্ত রূপন্ত নিবেবণমাশ্রহম। উৎক্রামতি উ্দং বরন্মলোকং গচ্ছতি, 

মাস: শৃন্তপথহ্থঃ কচন ভূতলাদে পুনর্নেৰ জাঁয়তে ॥২২। 
আত্মেতি। আত্মবুদ্ধিং ব্ক্ষ্ানং সমাস্থার্ অবশঙ্থা, শাস্তিং প্রাপ্ত ইতি শান্তিভৃতঃ, নিবাময়ে! 

নিকপদ্রবঃ, বিবজাঃ বজোগুণশৃল্তশ্চ সন্, অনৃতং নিত্যমুজং শুদ্ধং ইহা প্রতিপদ্ধতে 
প্রাপ্োতি ॥২৩1 

ইতি মহাঁমহোঁপা! টিন উর রা মহাভাবত- 

টীকার়াং ভাবঙকৌ মুদ্দীসমাধ্যায়াং শান্তিপর্রণি উননবত্যধিকশততমোহ্ধার়: 1০। 

ভাবতভাবদীপঃ 

কো! বিশতে? যো নিবিচ্ছো! যোগফনে২ণিমাদীবপীচ্ছাবহিতঃ | প্রীণান্ প্রাণমনো বৃদধীনরিরাত্বকং 
লিদ্দশবীবং লোকান্তবগ তিসাধনং যন্তযজতি স ব্রাঙ্গীং তন্ং স্ুখমিতি নামানীধিকবণাম্; তৎ 

গ্রবিশতি ন তূংক্রামতি ৷ তথাঁচ শ্রুতিঃ--"যৌৎকামো নিদ্ধাম আপ্তকামো ন তন্ত প্রাণা 
উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবনীয়ন্ত” ইতি । তন শুদবগ্ধবিদঃ অন্রাত্মনি সমবনীয়াস্ত একীহাবেন বিশীয়ন্তে 
ইতি শ্রুতিপদানামর্* 1২১॥ ব্রদ্ষকায়ে ব্রহ্স্বর্পহ্থগং তন্ত নিষেবণং চেন্েচ্ছতি তহা'ৎক্রামতি 
ন জায়তে নৈব জন্ম প্রাপ্পোতি। যোগী স্বেচ্ছয়। কৈবল্যং বা ব্রহ্ধলোকং বা গচ্ছতি ন তু সংসাবং 
প্রাপ্রোভীতার্থ:। মার্গন্থো দেবযানমার্স্থঃশ্রীমন্তাগবতেৎপো ভদরশিতম্_-“যদি প্রয়াস্তন্ পপারমেষ্ঠ্য”- 
মিতাদিনা 1২২) আত্মবুঞ্ধ্যা তন্বসাক্ষাংকাবেণ, বিবজঃ বার কার্ধাত্রঞ্চভাবরূপমাপে- 

স্পস্পিপ ৮ সপ পপ সপীপীপ | আপ তি পপ 

সেই যোগী সেই অবস্থায় সাগকানী নি টিহাতি লোকের স্ুখলাভ 
কবেন; সে ন্ুখ লাভ কবিতে ইচ্ছ৷ না কবিলে প্রাণত্যাগ কবিয়। ব্রন্মাব দেহে 
যাইয়া প্রবেশ কবেন ॥২১। 

অথবা সেই ব্রহ্মার শরীবে প্রবেশ কবিবাব ইচ্ছা না করিলে, প্রাণত্যাগেব পৰ 
শুন্মার্ে ্রন্মলোকেই চলিয়া যান; কিন্ত, কোথাও জন্মগ্রহণ কবেন না ॥২২। 

(২৩) আত্মবুদ্ধা! সমাস্থাঁর  বিবজঃ শুদ্ধং"' বঙ্গ বদ্ধ | 
ক্ষ *** য্নবত্যধিকশততমোধধ্যায়ঃ' বঙ্গ বর্ধ নি। 



নবত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 

- ১2 

যুধিত্ির উবাচ। 
গতীনামুতম। প্রাপ্তিঃ কথিতা জাঁপকেঘ্িহ। 
একৈবৈষা গতিস্তেষামুত যাল্তযপরামপি ॥১| 

ভীগ্ম উবাচ। 
শ্ণুঘাবহিতো রাজন্! জাপকানাং গতিং বিভো !। 
যথ৷ গচ্ছন্তি নিরয়াননেকান্ পুরুষর্ষভ ! ॥২ 

ভারতকৌসুদী 
গতীনামিতি। গতীনাং মধ্যে উত্তম। প্রাণি; শ্রেষ্ঠগতিঃ। অপবাং নিক্টামপি ॥১| 
শৃমুঘেতি। নিবয়ান্ উত্তমস্থানবিশেষান্। নিবন্শবন্ত তথাভূতার্থো বক্ষ্যতে 1২ 

ভাবতভাবদীপঃ 
ক্ষিকমমৃতম্; যথাহু:--"আভূতসংপ্রবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাত্যত" ইতি। তন্তদ্িরজঃ আত্যস্তিক- 
মমৃতং সমাস্থায় সম্গাস্থায় বিষয়ীকৃত্য শান্তিভৃতো নিফামে! নিবাময়ে! জবামবণবঞ্জিতো| বিশুদ্ধং 
নিফলমাত্মানং গ্রতিগণ্থতে ॥২৩| 

ইতি শান্তিপর্ববণি মোক্ষধর্থে নৈনকগ্ঠীষে ভাঁবতভাবদীপে উননবত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥১৮৯। 

জাপকানাঁং যোশসিদ্ধিপ্রপ্ডিদ্বাবা জবামবণবাহিত্য মিচ্ছয়। দেহত্যাগে! ব্রদ্মলোকং প্রতি গমনং 

বিশুদ্ধকৈবন্যং চেত্যুক্ত মিতোইপ্যন্তা! কাচিত্তেবাং গতিবস্তীতি পৃচ্ছতি__গতীনামিতি। প্রাপ্ডি- 

গতিঃ।স। ইতোইস্া, গতয়ঃ পূর্বোজ্গতিতো! হীন ইতি শুচয়সতান্থ নিবয়পদং প্রধুঞ্জান 

অথব। তিনি ব্রহ্মাজ্জান অবলম্বনপূর্ববক শাস্তি লাভ কবিযা রজোগুণ ও সমস্ত 

উপ্রবশূন্ত হইয়া নিত্যমুক্ত তুবীয় ব্রহ্ম লাভ কবেন' ॥২৩| 

যুধিষ্ঠির বলিলেন--'পিতামহ! আপনি জাপকদ্দিগে গতিব মধ্যে উত্তম গতিব 
কথাই বলিলেন; ভীহাদেৰ এই একটা গতিই হয? না, তাহাবা অন্ত গতিও 
প্রাপ্ত হন' ? 1১1 

ভীগ্ম বলিলেন-_'পুকষশ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী বাজা! জাঁপকেরা যে অনেক নিবয়ে 
গমন করেন, সেই গতিব বিষয় তুমি অবহিত হইয়। শ্রবণ কব।২া 
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১৮৪৩ মহাভারতে শান্ত-_ 

যথোক্তপূর্বং-পূর্বং যো নানুতিষ্ঠতি জাপকঃ1 
একদেশক্রিয়শ্চান্র নিরয়ং স চ গচ্ছতি |৩| 

অবমানেন কুরুতে ন গ্রীয়তি ন হুয্যতি। 

ঈদৃশো। জাপকো বাতি নিরয়ে নান্র সংশয়ঃ ॥81 

অহঙ্কারকৃতশ্চৈব সর্বে নিরয়গীমিনঃ। 
পরাবমানী পুরুযো৷ ভবিতা নিরয়োপগ্রঃ ॥৫॥ 

অভিধ্যাপূর্বকং জপ্যং কুরুতে বশ্চ মোহিত । 
বত্রাস্ত রাগঃ পততি তত্র তত্রোপপদ্যাতে ॥৬1 

অথৈষ্বয্যপ্রবৃতেষু জাপকন্তত্র রজ্যতে। 
স এব নিরয়ন্তম্ত নাসে তম্মাৎ প্রমুচ্যতে |] 5 ডেড - 

যখেতি। যথোক্তপূর্বং শমদমাঁদিকম্। একদেশন্ত কিয়দংশন্ত করিয়া নরষ্ঠানং যন্ত সঃ)৩| 

অবেতি। অবমানেন ত্রিনমাণকণ্দুণঃ অবনত] ॥৪| 

অহমিতি। অহঙ্কীবকৃতঃ তৎকন্মণৈবাভিমানকাবিণঃ॥৫। 
অভিষ্যেতি। অভিষ্যাপূর্বকং কামনাপূর্বকম্। উপপদ্তে গচ্ছতি ॥৬ 
অগেতি। পর্যগবৃতেষু সম্পৎপ্রযুক্তকরণনছ দৃষ্টেযু সৎ ॥৭॥ 

ভাবতভাব্দীপঃ 
এবোভিবয়তি--শৃুঘেতি ॥২॥ একদেশেতি অপূর্ণার্দপপব ইত্যর্থ:1৩। অবমানেনাশ্রদ্ধয় জপে 

প্রীত্যাদিবহিতঃ॥8। অহঙ্কাব্কতে। দর্পবন্তঃ। পুকষে। জাপকঃ॥৫া। অভিথ্য1 ফলাভিসদ্ধিঃ, ঘত্র 
ফলে বাগঃ গ্রীতিজ্তত্র তৎফলভোগনিমিত্তমুগপগ্ভতে বোগ্যং দেহং প্রপ্মোতি ॥৬| শরখব্ধ/মণিমাদিকং 

যে জাপক প্রথমে পূর্বব কথিত শম্দমাদিব অনুষ্ঠান না! করেন, কেবল কিয়দংশের 
অনুষ্ঠান করেন, তিনিও নিবয়ে গমন কবেন।৩ 

ধিনি অশ্রদ্ধাপূর্বক জপ কবেন, তাহাতে গ্রীত বা স্বষ্ঠ হন না, এই প্রকাব 
জাপকও নিবয়ে গমন কবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥8॥ 

অহস্কীবশালী সমস্ত জাপকই নিবয়গ।মী হন এবং পবেব অপমানকাবী জাপক 
পুকৃষও নিবয়গামী হইয়া থাকেন ॥৫॥ 

যে লোক মোহিত হইয়া! কামনাপুর্ববক জপ কবে, তাহাব যে বিষয় কামনা হয়, 
সেইখানে যাইয়া সে জন্ম গ্রহণ কবে ॥৬ 

তাঁবপর কোন ব্যক্তি আপন সম্পদে বলে কোন বৃহৎ কার্ষ্য প্রবৃত্ত হইয়াছে, 
তাহা দেখিয়া যে জাপক সেই সম্পদে মনুবক্ত হয়, তাহার সেইবপ আকর্ষক নিবত 
হইয়। থাকে; কিন্তু তাহা হইতে'সে কখনও বিচ্যুত হয় না ॥৭॥ 



পৰণি নবত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১৮৪১ 

রাগ্ণেণ জাঁপকো! জপ্যং কুকতে তত্র মোহিতঃ। 
ঘত্রাস্ত বাগঃ পততি তত্র তত্রোপপদ্যাতে ॥৮| 

দুবদ্ধিবকৃতপ্রজ্ঞশ্চলে মনদি তিষ্ঠতি। 
চলামেব গতিং হাঁতি নিবষং ব। নিষচ্ছতি ॥৯॥ 
প্রজ্জেয় সমতিক্রান্তা প্রমাদাননাবধাঁবিত]। 

অকৃতগ্রঙ্মকো বালে মোহং গচ্ছতি জাঁপকঃ। 

ন মোহামিবযং ঘাঁতি তত্র গত্ব। ন শোঁচতি ॥১০॥ 

দৃঢগ্রাহী কবোমীতি জপ্যং জপতি জাপকঃ। 
ন সম্পুর্ণ ন সংযুক্তো নিবষং সোইনুগচ্ছতি ॥১১| 

ভাব্তকৌমুদী 
উদ্দেশ্যবৈষম্যাৎ গুনব।5 বাঁগেণেতি | বা/গণ বোধিদন্বাগেণ । উপপঞ্ভতে নিবধং গচ্ছতি ৮1 

ছুবিতি। দুরুদ্ধিঃ পবানিষ্টবুৰি:, মরুত প্রজ্ঞঃ গুবপাদশ।ভাব1ৎ অমাজ্জি তবুদ্ধিঃ, চাল চা 

চলামেৰ গতিং নিবধবিশে য গমনম্ 1৯ 

গ্জ্রেতি। প্রজ্ঞ। অপ্বিগ্রহাদিবুদ্ধি: | বাশো মূর্খ; । বট্পাদোহ্যং শোক: ॥১৭। 
দচেতি। জপসমান্তিং কবো?মাঃবতি দুঁচং নিশয় গৃহ্বাতীতি দৃঢগ্রাহী বো৷ জাঁপকঃ, জপাং 

মন্ত্র জপ্তি, স ন সম্পূর্ণো৷ টৈবাৎ পুকৃষদোধাদা! অসমাগ্তজপঃ সন্, ন সম্ুক্তঃ ফতোনানগ্থিত, 
নিবধমূ্ অনুগচ্ছতি ॥১১। 

ভাবতভাঁবদীপঃ 
ভন্তপ্রবৃত্তানি প্রবৃভাগডেষু প্রবর্তম[নেধণিমানিধিভার্থঃ। আস এব তত্র বাগ এব ॥৭॥ তত্রেশবর্যা- 

বিষয়ে বাগেণ মোহিতঃ ॥সা৷ ছুষ্টা ভোগাদক্ত1 বু্িন্ত স ছুর্ক্ধিঃ। অকৃতগ্রজ্ঞো! ভোগানাং 

ুবস্তাজ্ঞানশৃন্ঃ॥৯--১০। ন সম্পূর্ণো ন সংযুক্ত ইত্যন্তাবিবক্তোৎপি হঠেন ত্যক্ততোগ ইত্যর্ঃ 

যে জাঁপক মোহিত হইয! কোন স্ত্রী কান! কবিযা জপ কবে, তাহাব যেবপ 
শ্রীতে অনুবাঁগ হয, সে ,সইবপ যোনিতে জন্মগ্রহণ কবে ॥৮॥ 

দর্মাতি ও অমাঞ্জিত বুদ্ধি যে জাপক, মন চঞ্চল থাকা! সন্ধে জপ কবে, সে চঞ্চল- 
গ্রতিই লাভ কবে, অথবা নিবষে যায ॥৯॥ 

যাহাব জপোপযোগিনী বুদ্ধি অতীত হইযাছে, অথচ অনবধানতাবশতঃ তাহ 

বুঝিতে পাবে নাই এবং বুদ্ধিও মাজ্জিত হয নাই, নেই মূর্খ জাপক জপকালে 
মোহ প্রাপ্ত হয; তথ।পি সে নিবযে যায এবং তথায বাইষ। আব ছুঃখ পাঁষ ন।॥১০। 

“আমি নিশ্যযই জপ সমাপ্ত কবিব এইবপ প্রতিজ্ঞা কবিযা যে জাপক জপ 
কবিতে আবস্ত কবেন, তিনি যদ্দি সেজপ মম্পূর্ণ কবিতে না পাবেন, তবে তিনি 
তাহাব ফল ন! পাইয। নিবষে গমন কবেন' ॥১১॥ 

২৩১ 



১৮৪২ মহাভারতে 

যুধিষ্ঠির উবাচ। 
অনিবৃভং পরং ঘর্তদব্যক্তং ব্রন্ধণি স্থিতমৃ। 
তদ্ভতে৷ জপকঃ কন্মাৎ স শরীগম্ভবিশেৎ ॥১২॥ 

ভীন্ উবাচ। 
ঢুপ্রজ্ঞানেন পিরয়৷ বহবঃ সমুদ্রাুতাঃ। 

প্রশস্তং জীঁপকত্বঞ্চ দৌাশ্চৈতে তদাত্সকাঃ ॥১৩| 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্্াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্ধ 
মোক্ষধর্মে জীপকোপাখ্যানে নবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ |০1 * 

ভাব্তকৌমুদী 
অনিবৃত্তমিতি । তত প্রসিদ্ধং যদ্ররহ্ম অনিবৃত্তগ্ 'অনশ্ববম্, পনং সার্বাতিকৃষ্টম্, অবাক্তম্ অতি" 

হু্মৃত্াদস্পট্টঞচ, ত্রদ্দণি বেদে “অশবমস্পর্শম্” ইত্যাহ্যপনিধদ্বাক্ো ছ্থিতম, তচুতঃ স জাগক:, কল্মাৎ 
ইহ নিবধাদৌ শবীবং ভোগরেহমাবিশেৎ, পন স পুনবাবর্ভতে” ইতি শ্রতিবিবোঁধাদদিতি ভাঁবঃ 1১২ 

ছবিতি। ছুষ্পভ্ঞীনেন ব্দপকালে বাগাগ্ঠাবিষটৃদ্ধ/ হেনা বছৰ এব নিবরাঁঃ সমুদাহতা 
মুনিভিকক্ঞাঃ। বস্ততত্ত জাপকতবং মুক্তিজনকতবা! গ্রণন্তমেব ; কিন্ত এতে বুদ্ধিগত1 বাগাদয়ো 
দৌধাঃ, তাত্বকা নিবষজনকরপাঃ ॥১৩। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভাবতাচাধ্য-শ্রীহবিদীপসিদধান্তবাসীণভ্টাচাধ্যবিবচিতীর়াং মহাঁভাবত- 
টীকায়াং তাবতকৌ মুদরীসমাখ্যায়াং শীস্তিপর্বণি মোম্ধর্মনে নবত্যধিকণততমোহধ্যায ॥০1 

ভাবতভাবদীপঃ 
॥১১। অনিবৃত্তং শ্বাভাঁবিকম্, অনাগন্তকত্বাৎ। অনিগিতমিতি পাঠেখপি স এবার৫ঘঃ। অবাক্তং 
বাঙ্মনসাতীতং ব্রগণি প্রণবে দ্থিতং তদ্দাব1 প্রাপাং তছুতো ব্র্গভাব: গভঃ ॥১২॥ দুস্রজ্গানেন 
কামাক্রাস্তয়া বৃদ্ধা, দোষা বাগাদয়:, তদাত্মক| হুপ্প জ|নাম্ুকঃ ॥১৩॥ 
. ইতি শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্শে নৈলকণ্ঠীবে ভাবতভাবদীপে নবত্যধিকশততমোহধাযঃ ॥১৯০| 

ভি ৬৯ ৬৬০৯ 

রব বলিলেন--'সেই যে ব্রহ্ম অবিনশ্বর, সর্বশ্রেষ্ঠ ও অব্যক্ত বলিয়া 
উপনিষদ্বাক্যে বর্ণিত বহিয়াছেন; জাপক সেই ব্রক্মস্ববপ হইয়া আবাব কি 
কারণে ভোগদেহে প্রবেশ কবেন' ?॥১২। 

ভীগ্ম বলিলেন_সেই জাপক দূবুদ্ধি হইলে অর্থাৎ তকালে তাহা বুদ্ধিতে 
রাগঘেষাদি প্রবেশ কবিলে, মুনিবা তাহাঁৰ পক্ষে বহুতব নিবয়ের কথা বলিয়াছেন | 
বাস্তবিক পক্ষে, জগ প্রশস্ত উপাসনা! $ কিন্ত এই বাগছেধাদি দোষসমূহই তাহাব 
নিবয়েব উৎপাদক হইয়া থাকে? ॥১৩ 

₹ দপসনবত্যধ্কিশততমোধধ্যায় বদ বধ নি। 



একনবত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ 

৮৪০ 

যুধিষ্ঠিব উবাচ। 
কীদৃশং নিরয়ং যাঁতি জাপকো! ব্্ণরন্য মে। 
কৌধুহলং হি রা্জন্। মে তগ্তবান্ বক্ত/ম্থতি ॥১॥ 

ভীম উবাচ। 
ধর্মস্তাংশপ্রসূতোহসি ধর্িহোহসি ম্বভাবতঃ। 
ধর্মমূলাশ্রয়ং বাঁক্যং শূরুম্বাবহিতোহনঘ | |২। 
অমূনি যানি স্থানানি দেবানাঁং পরমাত্ত্নামূ। 
নানাসংস্থানবর্ণানি নানারপফলানি চ।৩| 
দিব্যানি কাঁমচাবীণি বিমানানি সভান্তথা 
আক্তীড়া বিবিধ! রাঁজন্! পদ্মিন্যশ্চৈব কাঞ্চনাঃ |8॥ 
চতুর্ণাং লোকপালানাঁং শুক্রন্তাথ বৃহম্পতেঃ। 
মরুতাং বিশ্বদেবাঁনাং সাধ্যানামশিনৌরপি ॥)] 
রুদ্রোদিত্যবসূনাঞ্চ তথান্থোষাং দিবৌকসামূ। 
এতে বৈ নিরয়াস্তাত! স্থানম্ত পরমাত্মনঃ ॥৬॥ (কলাপকম্) 

| ভার্তকৌমুদী 
কীদৃশমিতি। জাপকো! বণ! তথা! জগং কবোতু পুণ্যন্কদেব সূ মন্তব্যঃ | এব স জাঁপকো। 

নয়কাপবপর্ধ্যারে নানাবিধহ্খয(তনাস্থানে নিবয়ে কথং গন্তব্ততীত্যেব কৌতৃহলমিতি ভাঁবঃ ১ 
ধ্মান্তেতি ) ধর্মযুলং বেদ এবাশ্রয় যন্ত তত 1২ 

ভারতভাবদীপঃ 
দিবরপদার্থং গ্রসিঘধং গৃহীত পৃচ্ছতি--কীদৃশমিতি | কৌতূছলং শুভকর্ত,বপ্যগুভনিবয়প্রাপ্ত' 

যুধিষ্ঠির বলিলেন-_ক্ষতরিয়শরেষ্ঠ পিতীমহ ! উক্তবিধ জপকাবী লোকেরা 
কি প্রকারে নিরয়ে গমন কবেন, তাহা আপনি আমাব নিকট বর্ণনা ককন। 
কারণ, এ বিষয়ে আমাঁব কৌতুক জন্সিযাছে , অতএব আপনি তাহা বলুন? ॥১ 

ভীম্ম বলিলেন--“নিম্পাপ যুধিষ্টিব! তুমি ধর্মেব অংশে জন্বিয়াছ, স্বভাবভঃ 
ধার্শিকও বট। অতএব অবহিত হইয়া ধর্মমূলক বাক্য শ্রবণ কব।২ 



১৮৪৪ মহাভারতে শা 

অভয়ঞ্চ/নিমিভথ ন তৎ ক্লেশসন!রুতমৃ। 

দবা্যাং মুক্ত ত্রিভিমুক্তিম্টাভিস্ত্রিভিরেব চ ॥৭| 
চতুলক্ষিণবর্ডত্ত চতুক্ষারণবর্জিজিতমূ। 
অগ্রহ্মনানন্মমশোকং বিগতক্লমমূ 1৮॥ বেখকম্) 

ভাবতকৌমুদী ” 
অত্র নিবগনপদং ন নবকপবম্, অপি তু লানাজুখময়স্থানধিশেষ এব নিবব ইতি চতুর্ভিঃ কলাঁপ 

কেগ|হ অমুলীতি ৷ পবনাত্মণাং মহাযুনামূ। নান! বহবঃ সংস্থানবর্ণ। 'আবাঁববদ্ধ। বেষু তাঁনি। 
আক্রীডা উপবনানি, কাঁঞ্চনাঃ হ্বর্ণনঘ।ঃ | চত্ুর্ণাস্ ইন্দ্রবসববকুবেবাণাঁম্। পবশাশ্বন উত্তমরূপন্ত 
্থানস্ত দেশবিখেষসমূচন্ত বোখক| এতে ময়োকুপূর্বা। নিবঘ।:, নিরিশ্চিতঃ অরঃ শুভাবছে! বিধি 

তে ইতি বুযুত্পত্ুরিতি ভাবঃ 7৩-_৬| 

অভবমিতি। তত সর্দা" স্থানগ্, অভয়ং ভংশন্যম অনিমিত্" ব্লেশকাবণবাইিতম্, অতএব ন 

ক্লেশৈ: শোকাদিভিঃ সদাবৃতম্। ছাভ্যাং দন্দছুখা চ্যাং মুক্ত" বহিভণ্১ব্রিভিগুণৈ: সংবজন্তমোঁভিঃ 
তঙৎক।ধ্যৈ: ক্ষণিকনুখছ্ঃখামাতৈমুক্তিম্, অষ্টাভি;  পুবীভিভূভেজিয়াদিভিসুক্তমূ। তত্র 
নীলকণ্ঠগতং বচণং য৭+--"ভূতেন্রিয়মনোনুদ্ধিবাঁসনাঁকম্মবাধবঃ| 'অবিগ্ভা চেত্যমুং ব্গ্াহঃ 
পুধযষ্টকং বুধাঃ1” অশবীবত্াদেখ জীব্রধামভাব ইতি ভ!বঃ। ত্রিভিঃ ভ্রামজেনজ্ঞাতৃভিশ্চ মুক্তমূ। 

চত্বাবি লক্গণানি দর্শনশ্রবণমননজ্ঞানানি বর্জরতীতি তত, বূপাভাবাঁৎ দর্শনাঁভাব:, শবন্বাভাবা 
শ্রবশীভাবঃ, বিবষ|ভাবাচ্চ পননপ্রানযোবভাবঃ | চতুর্ডিঃ কাঁবণৈ:  বর্শেনিযঙ্গানেজ্রিরমনো- 
ুদ্ধিভিত্্জ্জিতম্। অগ্রহ্যং ণিকহ্্ষশৃন্তম, অনানন্দং ণিকানন্দবহিতম্, অশেকং চিবশোক- 
হীনম্, বিগতরুমং ক্রান্তিশৃনতঞ্চ ॥৭--৮% 

তভাবদীপঃ 

বিহঠান্চধ্যম্॥১। ধর্বগুরং বেদঃ পবনাজ্মা। চ তাবা এনৌ বপ্ত ॥॥ 'অমুনি বন্ঘযমাথানি পবমাখ্বনাঃ 
মহাবুদ্ধীন|ং দেখানাং দিবাদেহানাং সংস্থানান্তারৃতনঃ1 বর্ণাঃ শ্বেতগীতাগ্ভাঃ, ন!নারপাণানেক- 

বিধাঁনি ॥4 আক্রীডাঃ ভ্রীডা্থানাহ্গ্ভানানি ॥৪-৫॥ পবমাত্বনঃ স্থানস্তেতি পবমাত্মাভিন্নং 

স্বানমপেঙ্গোতার্থঃ ॥৬। এতদেব বর্ণতি ত্রিভি_-অভবমিতি ৷ অভয়* নাশভযশৃন্তং বতোহনে মিন 
স্বভাবসিদ্ধং ররেশী অবিষ্য'শ্মিতাবাগদে দব|ভিনিবেশীস্তৈ সমাবৃতঞ্চ ন, অদগতাদাগত্বকমপি ভয় 

বস বাজা যুধিষ্টিব! মহাত্মা দেবগণেব এই যে সকল বাসস্থান আছে, এই- 
গুলিকেই নিবয বল! হইয়াছে। সে সকল স্থানে নানাবিধ আকৃতি, নানাবিধ 

বর্ণ ও নানাপ্রকাব কল দেখা বাঁধ এবং কামচাঁবী দ্রব্য বিমান, সভা, উদ্যান ও 
নানাপ্রকাব ব্বর্ণময পদ্মিণী বহিয|ছে , আব ইন্দ্র, ঘম, বকণ ও কুবেব--এই চাঁবিজন 
লোকপাল, শুক্র, গৃহস্পতি, “মবদ্গণ, বিশ্বেদেবগণ, সাঁধ্যগণ, অশ্থিনীকুমারদয়, 
একাদশ কদ্র,দবাদশ আদিত্য; অষ্টবস্থু ও ন্যান্ত বহুতব দেবত! সে সকল স্থানে 
বাম কবেন ॥৩--৬| 



পর্বণি একনবত্যধিকশত শমোহধ্যায়ঃ | ১৮৪৫ 

কাপঃ সম্পদ্যাতে তত্র কালস্তত্র ন বৈ প্রভু । 
স কালম্য প্র রাজন্! স্ব্ন্তাপি তথেশ্বরঃ ॥৯| 
আত্মকেবলতাং প্রীপ্তস্তত্র গত্বা ন শোচতি। 
ঈদৃশং পরমং স্থানং নিরয়ান্তে চ তাদৃশাঃ॥১০। 

ভাবতকৌমুদী 
কাল ইতি। ভূতভবিবাধ্্তমানাম্বক: কাল, তত্র স্থানে জম্পগ্ণত প্রবর্তে » কিন্তু 

কালঃ, তত্র ন প্রহ্ঃ জরপবান্রয়দিসম্পাঁদনে সমর্থো ন ভবতি বাগ্দ্বযাপ্ঠিভাঁবাং ৷ কিন্ধু 
বাল্। স ঈশবঃ, কালঙ্ত স্বরগন্তাপি চ প্রহুনিয়ন্তা । 

ভাবতভাবদীপঃ 
তত্র নান্তীতার্ঘঃ ৷ দাভাং প্রিরাপ্রিগ়াত্যা" মুক্তমূ, "অশবীধং বাব সন্ত ন প্রিরাপ্রিষে স্পুশত" 
ইতি শ্রতেঃ। বতস্টিভিগুণৈ: প্রিযাপ্রিরচ্তেভিমুক্িম্। গুণা হীতহমণ্প কুতঃ? বতোঁৎষ্টাভিঃ 
পুবীভি; “ভূ তন্দ্রিরস'নাবৃষ্ধির্বাসনা কন্মবায়বঃ | অবিষ্ভা। চেতামু, বগর্মাহঃ পুর্ধ্যষ্টকং বুধ: ॥ 
ইতযুকতাভিনুক্তং কারধযনিবৃত্যা। কাবণনিবৃত্তির্/ত ইভার্থ; | এতদপি কৃত:? ত্রিভির্তেরজান” 
ভানতাবৈমূক্তিদ্।॥৭। ইদদপি কৃতঃ যতশতুপক্ষাব্গং লক্ষাপ্ত জ্ঞায়ত বিষযন্বরূপমেভিগ্তাঁনি 
লক্ষণানি দৃরটশ্রতিমতিবিজ্ঞ তয়: | রূপাঁদিজীনত্বার গ্রতাগস্য বিষয়ঃ | গুণজাতিক্রিয়াহীনত্বাযর 
শব | 'অসঙ্গতেন সন্ধা গ্রহানাহ্মানন্ত | সর্ঘসাক্ষিতেনাঁজভত্বাচ্চ ন বুদ্ধঃ। তথা চ শ্রুতি 

পন দৃষ্টেদরষ্টিরং প্তের্ন শ্রতেঃ শ্রোতাবং শৃশুহ্া। ন মাতনস্তাবমন্থীণ1 ন বিজ্রাতেবিজ্ঞাতীরং 
বিজানীরা" ইতি চতুষ্ধাবণব্তিতমুক্তিবেবদৃষট্যাদিবিপয়্বকাবণৈ রপাঁদিমন্তাদিভি্বজ্জতমূ। তথ] 
চ রত" “অস্থুলমন দিপত্যাগ্াঃ পবমাত্মনি সর্বববিশেষামিবধস্তি॥ পূর্বত্র ঘবাভ্যাং বুক্তমিতি গাঁঠে 
তু পূরবার্দেন প্রিয়া প্রিয় দিযোগমাানধ্যাবোপ্যোভিবাঁদন তদপবাদ ইতি ধ্যেয়স ভ্রান্ত প্রিয়াদি- 
যুক্তমপি তত্তা ন দর্শনাদিবিষয় ইত্যর্ঘ; | গুহ্যম্ ইঞ্টব্ষয়লাঁভজং সুখম্, আননস্তপ্তোগজং সুখ 
তাভ্যাং হীনমপ্রহ্যমনানন্দদ। শোঁক আস্তবং হুম, রুমে! বাহং ছুঃখমূ, তাত্যাং হীনমশোকং 
বিগভর্ূমম॥৮॥ কাশ ইতি। সম্পদ্তে উংপগ্থতে। ঘন্ততীতানাগতা দিব্যবহাবহেত্বখগুদণ্ডায়” 
মান কালো নাম নিত্যং ততবান্তবমন্তি, তন্ত চৌপার্ধির্দনবস্মাত্রমিতি বস্তি ঃ তত্র উপায় এব 
সবগাতীততবাদিবাবহারহেতবো! তবস্তি, কি ভবন্তি, কিমন্ত্গ ডন কালেনেত্যভিপ্রেত্যোভং-_কাঁলঃ সম্পগ্ভত 

সে স্থানে ভয় নাই, কষ্টের কাবণ নাই) কষ্ট নাই, শীত ও উকপ্রভৃতি দরদ ছুঃখ 
নাই এবং ভূত, ইন্দ্র, মন, বুদ্ধি, বাঁসনা, কর্ম, বাযু ও অবিগ্ভা--এই অষ্টপুরী নাই ; 
আর জেয, জ্ঞান ও জ্ঞাতা--এই ব্রিপুটা নাই। আব সে স্থান দর্শন, শ্রবণ, মনন ও 

জ্রান--এই চারি লক্ষণবঙ্জিত এবং কর্দোন্দ্িয, জ্ঞানেক্দিয, মন ও বুদ্ধি বিবহিত এবং 
সেস্থানে ্ষণিক হর্য ও আনন্দ নাই, চিবকালই শে|ক নাই, কোন ক্লাস্তিও নাই ।৭-- 

রাজা ! সেখাঁনে কাল আছে বটে; কিন্তু সে কাল কোন বিষষে প্রভাব প্রকাঁণ 
করিতে পারে না; অথচ সে স্থানে ঈশ্বরই কাল ও স্বর্গেব প্রভু ।৯| 



১৮৪৬ মহাভারতে শান্তি 

এতে তে নিরয়াঃ প্রোক্তাঃ সর্বব এব ধথাযথমূ। 

তস্য স্থানবরস্তেহ সুর্ধ্বে নিরয়সংজ্ঞিতা; ॥১১। 

ইতি গ্রীমহাভারতে শতসাহজ্র্াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শীস্তিপর্ব্বণি 

মোক্ষধর্ষে জাপকোপাখ্যানে একনবত্যধিকশততমোহিধ্যায়ঃ |০] * 
০০৩ 

স্্াত০৩ 

দ্বিনবত্যধিকশততমো্ধ্যায়ঃ | 

বুধিষ্ঠির উবাচ। 
কালমৃত্যুবমানাং তে ইক্ষ্মাকোর্রদ্ণম্ত চ। 

বিবাদ ব্যাহৃতঃ পূর্বং তন্তবান্ বক্ত,মর্থতি | 

ভাবতকৌমুদী 
আত্মেতি। আত্মকেবলতাং কেবলাত্মতাং নির্ধাণং প্রাপ্তো জনঃ তত্র গত্বা ন শোচতি 

দুঃখভাঁক্ ন্ ভবতি। ঈদৃশং পবমমূতকষ্টং কিঞ্িং স্থানমত্তি তে পূর্বোক্ত নিবযাশ্চ তাঁদৃশাঃ 

প্রায়েণ ততসমানা: ॥১০॥ 

এতেতি। তন্ত স্থানববস্ত সমানাঃ সর্ব দেশা! পূর্বং নিবয়সংজ্রিতী" কতাঃ 7১১ 
ইতি মহাঁমহোঁপাধ্যার়-ভাঁবতী চার্্য-্রীহবিদীসসিদধান্তবা দীশভট্টচা্ধ্যবিবচিতায়াং মরাঁভাবত+ 

টীকায়াং ভাব্তকৌসুদীসমাখ্যাধাঁং শীস্তিপর্ব্ধণি মোক্ষধর্ম্নে একন্বত্যধিকশততমৌহ্ধ্যারঃ ॥৭ 

ভাবতভাবদীপঃ 
ইতি। ন প্রতুবিত্যাণন্বশূ্ং তস্তিতি দর্শিতম্।৯। আত্মনঃ প্রতীচঃ কেবলতাং ব্রিপুটা 

অভাবেনৈকাকিতাম্, তন্্ পবমে স্থানে ॥৯৭। স্থানববন্ত স্থানববাপেদ স্ব 0১১ 
ইতি শীস্তিপর্ববণি মোক্ষধর্থ্ে নৈলকীয়ে ভাঁবতভাবদীপে একনবত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥১৯১। 

পে পা সা | পপ জপ পাপ 

মানুষ নির্বাণ মুক্তি লাভ কবিয়া সে স্থানে যাইয়। আব কোন শৌক কবে ন!। 
এইবপ একটা সবেবোৎকষ্ট স্থান আছে; পূর্বেবাক্ত নিবয়গুলি তাহারই তুল্য ॥১া 

বাজা! এই আমি তোমাব নিকট যথাযথভাবে সমস্ত নিবয়ের কথা বলিলাম । 

১ এই সকল স্থান সেই সবেরবাৎকষ্ট স্থানেবই প্রায় তুল্য" ।১১ 
“.““অনবত্যদিকশততমোধধ্যায়” বঙ্গ বর্ধ নি। 



গর্বাণ ছিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ| ১৮৪৭ 
তীষ্ম উবাচ । 

অন্্রাপুযুদাহ্রন্তীমমিতিহাসং পুরাতিনমূ। 

ইক্ষ্াকো সূ্াপুত্্ত ঘদ্রত,তরান্মণন্ত চ|২| 
কালন্ত স্বৃত্যোশ্চ তথ! ঘদ্রৃতং তমিবৌধ মে। 
হথা স তেষাং সংবাদে! ষম্মিন্ স্থানেহপি চাভবৎ ॥৩| 

্রান্মণে! জাপকঃ বশ্চিদ্ব্নরূতো মহাষশাঃ। 
ষড়ঙ্বিশ্মহাপ্রাজ্ঞঃ পৈগ্নলাদিঃ স কৌশিকঃ ॥8॥ 

ভাবতকৌমুদী 
"অ্রাপুদাহবন্তীমমিত্যাদিনা। ইচ্ষাকুত্াঙ্গণয়োঃ সংবাদং প্রস্তত্য যুধিষিবপৃষ্ঠবিষষমধ্যে 

প্রাধান্থাং জাপককখৈব ভীগ্মেণ প্রাগভিহিতা; ততমমান্থো তু যুখিষ্টিবস্তমেব বিষয়মা্যাতুং 
ভীগ্ প্রবর্তয়তি কাঁলেতি। আধুণিয়স্ীদেবতা। কাল: গ্রাণবিয়োগজনিক1 দেবতা মৃত্যু ধাধা" 
'ফ্দাতরী দেবতা চ বমস্তেযাম্, তে স্বয়া। ব্যাহত উক্ত: 1১| 

অত্রেতি। বৃং জাতম্; ব্রান্গণন্ত কন্তচিজ্জাপকন্ত ॥২॥ 

কালন্তেতি। নিবোধ শৃণ,1৩| 
ব্রাহ্মণ ইতি। ধন্ম এব বু সর্বদা গ্রবুন্তঃ| ষট্ অঙ্গানি বেতীতি সঃ । তাঁনি চ “শিক্ষা কল্পে! 

ব্যাকবণং নিধ্তং ছন্দসাং চিভিঃ॥ জোতিযাময়নধৈব বেদাঙ্গানি বদস্তি ষট্॥” পিপাসা" 
গত্যমিতি পৈষ্নলাদিং, কৌশিকঃ কৌশিকগোত্রঃ (81 

ভাবতভাবদীপঃ 

আখ্যাগ্নিকামুখেন জাপবন্ত বন্যা বমাদয়ে! ভবস্তি, সচ স্বং পবঞ্চ তাঁবয়তি তেন চ ষত্যাদিকং 

বক্গণীদং দস্াদিক* ত্যাজ্যমিতি নিরপয়ত্যধ্যারঘয়েন-_ কালেত্যাঁদিন1। আধুঃপবিচ্ছেদিকা 

দেবতা কাঁশঃ, প্রাণবিষোঁজিকী মৃতঃ, পুণ্যাপুণ্যকলদাধিকা! যমঃ | তং তম্॥১। কুরধ্যপুত্রস্ 

যুধিষ্টিব বলিলেন--পিতামহ | আপনি পূর্বে কাল, মৃত্যু ও ঘমের নিকটে 
বাজ। ইক্ষাকু ও কোন ত্রাঙ্গাণেব সংবাঁদেব কথা বলিয়াছেন; তাহ! এখন বিস্তব- 

ক্রমে বলুন' ॥১| 

ভীম বলিলেন-_পুর্ব্বকালে সৃ্যবংশীয় ইক্ষাকু ও এক ব্রাক্মণেব যে বৃতান্ত 
ঘটিয়াছিল; সেই বৃত্ান্তশ্ববপ ইতিহাস এ স্থানেও মনম্বীবা উল্লেখ কবিয়া 
থাকেন ॥২॥ 

যুধিষ্ঠির! কাল ও মৃত্যু যে বৃত্ীস্ত ঘটিয়াছিল এবং তাহাদের যেবপ সংবাদ 
হইয়াছিল, আব যে স্থানে তাহা হইযাছিল, সে সকল তুমি আমাৰ নিকট শ্রবণ 

কব ॥৩। 



১৮৪৮ মহ|ভারতে শাস্তি" 

তম্তাপরোক্ষং বিজ্ঞানং বড়ঙ্গেযু বভ়ুব হ। 

বেদেষু চৈব নিষ্কাঁতে। হিমবৎপাদসংশ্রয়ঃ ॥৫| 

সোহয়ং ত্রাঙ্গ্যং তপন্তেপে সংহিতাং সঘতো৷ জপন্। 

তন্ত ব্সহঅন্ত নিয়মেন তথা গতম্ ॥৬| 

দ দেব দর্শিতঃ সাক্ষাৎ গ্রীতাম্্ীতি তদা কিল। 

জপ্যমাবর্ত়স্ত্ীং ন দ তাং কিঞিদব্রবীৎ || 

তম্তানুকম্পয়৷ দেবী শ্রীতা সম্ভবতদা! । 

বেরমাতা তন্ন তজ্জপ্যং সমপুজয়ৎ [৮ 
পপ পা পাস শপ শপ 

_ ভারতকৌযুদী 
তন্তেতি। অপবোগগং প্রতাক্ষং যডঙ্গানি সর্দাদ| স্মৃত্যুদদিতাঁনীতার্থ: ৷ নিষাঁতঃ অভিজ্ঞ 

হিমবতঃ পর্বতন্ত পাদঃ প্রত্যন্তপর্বতঃ সম্শ্রয় আশ্রয়ে যস্ত সঃ ॥৫॥ 

মইতি। ব্রাঙ্ধাং ্রা্ষণোচিতম্। স*হিতাং গামত্রীম্॥৬| 
স ইতি। দেব্যা গাত্র্া দর্শিত:ঃ নিজশবীবম্। জপাং গায়ত্রীমন্ত্রজপমেন 'লাবর্ধু়ন্ 

পুনঃ পুনঃ কুর্বন্। কিকিম্াব্রবীৎ জপসমাপ্ডেঃ পূর্বং বচননিষেধাৎ ॥৭ 
তন্তেতি। বেদসাঁতা গাদ্ত্রী, তন্ত ত্রাঙ্গণন্তঃ জপ্যং জপকর্ম 1৮ 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
যমন্ত ॥২-_৩। জাপকো মন্াধ্যনপবঃ | বভথানি শিক্ষার্দীনি হদয়াদীনি বা বেতীতি বড়ঙ্গবিং 
॥৪| অপরোন্ং তত্বদর্শনাত্বকম্ 0৫ সোঁগ্ধং বাঁদোহ্থজ্ঞানমূ। "ভাষনে।পসন্তাষেশতি সুত্রে 

বদেজ্নার্ধতবাজ্বাদাৎ, তেন সহ সোগ্যম্, "বদংন্থুপি কাপ, চে”তি কাপও যঙ্গাঁদিত্বাৎ সংপ্রনাবণম্। 
ব্রাঙ্গং ব্রাঙ্গণযোগ্যং তপঃ স্বধদ্ধানুষ্ঠানষ্ সোহস্ত্যমিতি পাঠংসতাুমূ ॥৩। দেবা সাঁবিত্রা 

ূরব্বকালে সর্ব ধর্সে গত মহাযশ, বেদাঙ্গবিৎ, মহাপ্রাক্র, কৌশিকগোত্র ও 
পিগলাদেব পুত্র এক জাপক ব্রাক্ষণ ছিলেন ॥৪॥ 

সেই ব্রাহ্মণ হিমালয়পর্ববতেব.পাদদেশে বাস কবিতেন, সমস্ত বেদে অভিজ্ঞ 
ছিলেন এবং বেদেব ছয়টা অঙ্গও জানিতেন ॥৫॥ 

সেই ত্রাঙ্গণ সংযত হইয়! গায়ত্রী জপ কবিতে থাকিয়া ত্রান্মণোচিত তগস্ত। 
কবিতে লাগিলেন । সেই নিয়মে তাহাব এক সহস্র বসব অতীত হইল 1৬ 

তখন গায়ত্রী দেবী 'আমি অন্তষ্ট হইয়াছি' এই কথ! বলিতে বলিতে সেই 
ব্রাঙ্মণেব সাক্ষাতে আসিয়। দর্শন দান কবিলেন ; কিন্তু ব্রাহ্মণ নীবব হইয1 বাব 

_বাৰ জপই কবিতে থাকিলেন, গায়ত্রী দেবীকে কে কিছুই বলিলেন না ॥৭ 
৬) সোহন্তযৎ ব্রাহ্মাম পি, সোহগ্ং ত্রাঙ্গ।ম্-বদ্দ বন্ধ। ০ 



র্বণি দ্বিনবত্যধিকপততসোহধ্যায়। ১৮৪৯ 
সমাগুজপ্যতখায় গিরসা পাদয়োজা। 
পপাত দেঘ্য। ধর্্াত্ম। বনং চেদমত্রবীৎ || 
দিষ্া! দেবি! প্রসনা তং দর্শনঞ্চ গত! মম। 
যদি চাপি গ্রসন্নাসি জপ মে রমতাং মনঃ ১০) 

সাবিভ্রয,বাচ। 
কিং ্রীর্ঘনসি বিগ্র্ধে! কিঞেং করবাণি তে। 
প্রত্রহি জপতাং শ্রেষ্ঠ! সর্বং তত্তে ভবিষ্তি ॥১১| 
ইত্যুক্তঃ স তদ! দেব্যা বিপ্রঃ প্রোবাচ ধর্্মবিৎ | 
জপ্যং প্রতি মমেচ্ছেয়ং বর্দত্বিতি পুনঃ পুনঃ ॥১২। 
মনসশ্চ সমাধির্নে বর্দেতীহর্হঃ শুভে !| 
তত্তথেতি ততে! দেবী মধুরং প্রত্যভাষত ॥১৩া| 

ভারতকৌমুদী 
ঘমাপ্তেতি। সমপ্তং জপ্যং জপকর্ণ যস্ত সঃ ॥১| পু 
দিষ্ট্েতি। দিষ্ট্যা ভাগোন। গতা৷ প্রাপ্তা। জপ জপে ॥১৭॥ 
কিমিতি। ইঞ্টং গ্রাঞ,মভিলধিতম্॥১১। 
ইতীতি। জপ্ং গাতীজপম্। বদ বরধতা।১২।_ 

তখন ব্দেমাতা মাতা গায়ত্রীদেবী ব্রাহ্মণেব উপরে দয়া কবিষা আবও সন্তুষ্ট হইলেন 

এব্ং তীহাব জপেব প্রশংস। কবিলেন ৮ 

তখন ধর্মাতমা ব্রাহ্মণ জপ সমাপ্ত কবিয়া, গাত্রোখানপূর্ববক গায়ত্রীদেবীর চবণ- 

যুগললে মস্তক অবনত কবিলেন এবং এই কথ বলিলেন-॥৯॥ 

“দেবি! সৌভাগ্যবশত; আপনি প্রসন্ন হইযা আমাৰ দৃষ্িপথে আসিয়াছেন, 
যদি দয়া কবিয়া আমাব উপবে প্রসন্নই হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাৰ মন যেন 

জপেই নিবত থাকে? ॥১০॥ 

গায়ত্রী বলিলেন--দব্রন্মধি | আপনি কি প্রার্থনা কবেন? আমি আপনা 

কৌন্ অভীষ্ট সম্পাদন কবিব? জপকাবিশ্রেষ্ঠ! আপনি স্পষ্ট বলুন, আপনা 

সে সমস্তই হইবে? ॥১১| 
গায়ন্রীদেবী এইস্সপ বলিলে, তখন সেই ধর্মাজ্ৰ ত্রাক্মণ বার বাব এই কথা 

বলিলেন--দেবি! জপেব প্রতি আমাৰ এই ইচ্ছ। যেন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় ৪১২ 

৩) * পাদয়োত্তণ। বর্ধ ৷ 



১৮৫০ মহাভারতৈ শাস্তি- 

ইদঞ'বোপরং প্রাহ দেবী তৎপ্রিয়কাম্যয়। 
নিরয়ং নৈব যাতা তং ঘাত্র ঘাতা দ্বিজর্ষভাঃ [১৪ 
যাস্তপি ব্রন্মণঃ স্থানমণিমিভমনিন্দিতমূ 

সাধয়ে ভবিতা৷ চৈতদ্বত্বয়াহ্মিহার্থিতা৷ |১৫।॥ 
নিয়তো জপ চৈবাগ্ো ধর্স্থাং সগুপৈব্যতি। 
কালো৷ মৃত্যুর্ষমশ্চৈব সমাবাস্তত্তি তেহস্তিকন্ ॥১৬॥ 
ভবিত৷ চ বিবাদোহত্র তব তেযাঞ্চ ধর্মতঃ | 
এবমুক্ত ভগবতী জগাম ভবনং স্বকম্ |১৭॥ 

ভাবতকোমু্দা 

মনস ইতি। সনাধিকেকাগ্রতা ॥১৩| 
ইদমিতি। নিরয়ংপূর্বাধ্যায়োকশদ্দণং সবর্ণম্, নৈব ধা হা ধান্তমি» তদপেনয়াপুতমং থান" 

মেব যাঁতেতি ভাবঃ 0১৪॥ 

কিং তং স্থানফিতাহ যাণ্তসীতি। গ্থান* শোকম্, ন দিতে নিমিত্ং ভপেতবগ্রাপ্তিকাবণ* 
যন্ত তৎ। সাঁখয়ে গচ্ছামি "প্রায়েণ গ্যন্তক: সাধিগমে: ছানে পরযুভ/তে” ইতি মাহিতাদর্পণাৎ। 
অর্থিতা যাচিতা॥১৫॥ 

নিত ইতি। নিগুতঃ হ্নোপঝসাদিনিরমবান্, জপ জপং বুর ॥১৬। 
ভবিতেতি। ধর্খতো স্টায়তঃ। ভগবতী ম|হায্যবতী সাবিত্রী 1১৭ 

ভাবতভাবদীপঃ 
দর্শিতো! দর্শনদানেনান্গৃহীতঃ ॥৭--১২া সমাধিনিয়মঃ 0১৩] নিবয়ং হবর্গম্। করিণং যাতা যানসি। 
ঘাতা গ্রতাঃ ॥১৪| অনিমিতযগ্তং বচ্জপো নে বদতা* নন ইতি ১৫ ভগ ভপং কু তেল 

 কল্যাণি। আমাৰ মনের একাগ্রতাও যেন দিন দিন বৃদ্ধি লাভ করে।' তাহার 
পব গায়ত্রীদেবী এই মধুব বাক্য বলিলেন যে--'তাহাই হইবে? ॥১৩| 

পরে গায়ত্রীদেবী ত্রাহ্মণেব প্রিয়কার্ধা কবিবাব ইচ্ছায় পুনবায় এই কথা বলিলেন 
যে, “অন্যান্য ব্রক্ষণ যে বর্ণে যান, আপনি সে দ্বর্গে যাইবেন না ॥১৪। 

কিন্ত আপনি নিত্য ও অনিন্দিত ব্রহ্মলোকে যাইবেন। আমি যাই, আপনি 
এখন আমাব নিকট যাহা প্রার্থন৷ করিলেন, আপনাব তাহ] হইবে ॥১৫। 

্রান্মণ! আপনি নিয়মশালী ও একাগ্রচিত্ হইযা জপ করিতে থাকুন। যথা- 
সময়ে ধর্ম, কাল, মৃত্যু ও যম আঁপনাব নিকটে আসিবেন ॥১৬॥ 

তখন স্তাঁয় অন্গুসাবৰে আপনাব ও তাহাদেব মধ্যে একটা বিবাদ হইবে।” এই কথ। 
বলিয়া ভগবতা গায়ত্রীদেবী আপন ভবনে গ্রমন করিলেন ॥১৭॥ 

স্পেস আশপাশ শা 

৮) পূর্বা্ৎ পবং ও তীক্ উ উবাচ বঙ্গ বর্দ নি। 
শিপ শত শাস্পিশস্প 



পর্ব দিনবত্যধিকশততমৌইধযায়ঃ। ১৮৫১ 

্রাহ্মগোহপি জপনান্তে দিব্যং বর্ষশতং তথ! । 
সদা দাঁন্তো জিতক্রোধঃ সত্যসন্ধোইনসুয়কঃ 1১৮॥ 

সমাপ্ডে নিয়মে তন্মিনথ বিপ্রস্ত ধীমতঃ। 
সাক্ষাৎ শ্রীতন্তদা ধর্থো দর্শরামাস তং ছিজমূ |১৯॥ 

ধর্ম উবাচ। 
দ্বিজাতে ! পশ্য মাং ধর্মমহং ত্বাং ভু, মাগতঃ। 
জপন্তাস্য ফলং যত্তৎ ষম্প্রাপ্তং তচ্চ মে শুরু ॥২০॥ 
জিত! লোকাত্তয়। সর্বে ষে দিব্যা মে চ মানুষাঁঃ। 
দেবানাং নিলয়ান্ সাধে ! সর্বানুক্রম্য যাস্সি ॥২১| 
প্রীণত্যাগং কুরু মুনে ! গচ্ছ লোকান্ যথেপ্পিতান্। 

ত্যক্তাত্সনঃ শরীরঞ্চ। ততো লোকানবাপ্দ্যসি |২২| 

ব্রাহ্মণ ইতি। দান্ত ইন্দিয়দমনকাবী | সত্যসন্ধঃ সত্যপ্রতিজ্ঞঃ 1১৮1 
সমাপ্ত ইতি। দর্শগামাস আত্মানমিতি শেষ: ॥১৯। 
দবিাত ইতি। হে দ্বিজীতে ব্রাহ্মণ! সম্ত্রাপ্ত, তবোপন্থিতম্ 7২০ 
জিতা ইতি। লোকাঃ স্থানানি ৷ দিব্যাঃ স্বরগীয়াঃ। উৎক্রম্য উৎপত্য ॥২১ 

প্রাণেত। লোকান্ ্বর্গান্। শবীবত্যাগাভাবে স্ব্গনাঁভাভাব ইতাশয়ঃ 1২২ 

্রাহ্মণও সর্ববদা জিতেন্দ্িয়। জিতক্রোধ, সতাপ্রতিজ্ঞ ও অনুযাশুন্ত হইযা জপ 

কবিতে থাঁকিয়া-দিব্য পবিমাণে শত বসব অবস্থান কৰিলেন 1১৮। 

সেই নিয়ম সমাপ্ত হইলে ধর্ম সন্তুষ্ট হইয়। সেই জ্ঞানী ত্রাক্মণের নিকট আসিয়। 

দর্শন দন কবিলেন 1১৯ 

ধর্ম বলিলেন-_'বরাহ্মণ! আপনি আমাঁকে দর্শন কন; আমি আপনাকে দেখিতে 

আসিযাছি শাস্ত্রে এই জপেব যে ফল উক্ত আছে, তাহা আঁপনাৰ উপস্থিত 

হইয়াছে, তাহা! আপনি শ্রব্ণ ককন ॥২০॥ 
সাধু! স্বর্গে বা মরত্যলোকে যে সকল স্থান আছে, আপনি সে সমস্তই জয় 

ক্রিযাছেন। অতএব আঁপনি এই ভূমগ্ুল হইতে উৎপতিত হইযা দেবগণেব সমস্ত 
ভবনেই গমন করিতে পাবিবেন 1২১ 

মুনি! আপনি প্রীণত্যাগ ককন, পবে অভীষ্ট ত্বর্গে গমন ককন। নিজের 

শরীর ত্যাগ কৰিয়া তাহার পরেই স্বর্ন যাইতে পারিবেন? ॥২২॥ 

(১৮) "' মা শান্ত) জিতকোধঃ বদ বর্দ 



১৮৫২ মহাভারতে শাস্তি-- 

ব্রাহ্মণ উবাচ। 
কিম, লোকৈর্হি মে ধর্ ! গচ্ছত্বঞ্চ বথায়ুখমূ। 
বহুছুঃখনুখং দেহং নোৎব্জেয়মহং বিভে। ! 1২৩| 

ধর্ম উবাচ। 
অবশ্ঠং ভোঃ শরীরং তে ত্যক্তব্যং মুনিপুঙ্গব !। 

স্বর্গমারোহ ভে! বিপ্র | কিং বা বৈ রোচতেহনঘ ! ॥২৪॥ 

ত্রাহ্মণ উবাচ। 
ন রোচয়ে ব্বর্গবাঁসং বিনা দেহমহং বিভো !। 
গচ্ছ ধর্ম ! ন মে শ্রদ্ধা ন্বর্গং গল্তং বিনাত্বনা ॥২৫| 

ভারতকৌমুদী 
কিমিতি | কিং গ্রয়োজনম্। নোৎহ্জেয়ং ন ত্যজেয়ম্ ॥২৩| 
অরশ্মিতি। শবীবস্ত নশ্ববত্বাদেবেতি ভাবঃ ॥২৪1 

নেতি। দেহমিদং শরীবম্। আত্মন] অনেন দেহেন ॥২৫॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
কালাদীনাং তব ভয়ং নাস্তীত্যর্থ: ॥১৬--১৮॥ দর্শয়ামাস দিজাক্াত্মানং দরশিবান্॥১৯--২২| 

কিস্বিতি। ত্যক্কাত্মনঃ শবীবমিত্যন্যজাতে। 'অবতে শব্বং করোভীত্যুৎ উঙ্ শবে । জাঁপকো- 
হহং বহুনা! ছুঃখেন মিশ্রং হুখং যত্র তং দেহং দেহান্তরং ন স্থজেরং কিন্তবনেনৈব দেহেন মুক্তঃ 
স্তামিতার্ঘঃ। "্তন্তোদিতি নাম স এষ সর্কেভ্যঃ পাপ্াতয উদ্দিত” ইতি শ্রো'তনির্বচনাহৎ সর্ব- 
পাপহীনোহহং দেহং ন স্জেয়মিতি ব। কৈব্ল্যাধিকা বিত্বান্মমেতি ভাবঃ ॥২৩--২৪॥ অদেহমশবীব- 

মাত্মানং বিনা তং পরিত্যজ্যানাত্বন্থখে মম কচি: শ্রদ্ধা! বা নাস্তীত্যমিদং শবীরঃ ন ত্যজ্যামী- 

ব্রাহ্মণ বলিলেন-_র্ম ! স্বর্গে আমার কোন প্রয়োজন নই । অতএব আপনি 
যথান্থখে গমন করুন! প্রভু! আমি এই দেহে বহুতর সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়াছি 
(সুতরাং এই দেহের উপবে আমার অত্যন্ত মমতা জন্বিয়াছে); অতএব আমি এই 
দেহ ত্যাগ কবিতে পাবি ন।” ॥২৩/ 

ধর্ম বলিলেন-_'মুনিশ্রেষ্ঠ ! অবশ্যই আপনার এই দেহ ত্বাগ করিতে হইবে। 
অতএব ত্রাঙ্গণ! এই দেহ ত্যাগ কবিয়া ব্বর্গে আরোহণ ককন; অথবা হে 
নিষ্পাপ! আপনাব যে স্থানে অভিরুচি হয়, সেইস্থানেই যাইতে পাবেন ॥২৪| 

্রাহ্মণ বলিলেন--প্রভু! এই দেহ ব্যতীত স্বগ্বাসে আমার অভিকচি নাঁই। 
অতএব ধর্ম! আপনি যাইতে পারেন; এই দেহ ব্যতীত ন্র্গমনে আমার 
ইচ্ছা নাই” ॥২৫॥ 



পর্বণি দ্বিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়! | ১৮৫৩ 

ধর্ম উাচ। 
অলং দেহে মন কৃত্ব। ত্যক্ত। দেহং সুখী ভব। 

গচ্ছ লোকানরজসে। ঘত্র গন্ব। ন শৌচসি |২৬॥ 

ব্রাহ্মণ উবাচ। 
রমে জপন্ মহাঁাগ 1 কিম, লোকৈ? সনাতনৈঃ। 
সশরীরেণ গন্তব্যং ময়! স্বর্গং ন ঝা বিভো ! ॥২৭॥ 

ধর্ম উবাচ। 
যদি ত্বং নেচ্ছসে ত্যক্ত,ং শরীরং পশ্য বৈ দি 

এষ কাল্তথা৷ মৃত্যুর্ষমশ্চ ত্বামুপাগতাঃ ॥২৮॥ 

ভীম্ম উাচ। 
অথ বৈবস্বত্ঃ কালো মৃত্যুশ্চ ভ্রিতযবং বিভে। !। 
ব্রাঙ্গণং তং ম্হীভাগমুপগণ্যেদমব্রবন্ ॥২৯।॥ 

ভাবতকৌমুদী 
অনমিতি। মনো মমহ্াবপাঁং মনোবৃত্তিম। অবজসো বজোগাজনিতছ্ঃখবহিতান্ (২৬ 
রম ইতি। সনাতনৈশ্চিস্থাত্রিভিবপি। সশবীবেণ গন্তব্যঞ্েৎ তদ] গন্ধমিচ্ছামীতি 

ভাব; ॥২৭1 

যদীতি। এতে কালাদয়ে| দেবা এব ত্বাং শবীবং ত্যজযিতা। নেমান্তীত্যাশরঃ ২৮ 
অপেতি। বিবন্বতঃ সুর্ধ্যস্তাপতামিতি বৈধস্বতো| যমঃ |২৯॥ 

সি পিসি এসি | ঈপ্ধকাস 7৬ স্ প০৯৭ সি ৯ 

্ রিলে ! আপনি এই দেহেব রতি মমতা! রি না; ১ এই 

দেহ ত্যাগ কৰিয়া সখী হউন ; যে স্থানে যাইয়া আব হুঃখ করিবেন না, সেই দ্ুঃখ- 
বিহীন স্থানে গমন ককন ॥২৬| 

বা্মণ বলিলেন-_-“হে মহাভাগ ধর্ম! আমি জপ কবিতে থাকিয়াই পরম সুখ 

লাভ করিতেছি; ন্ৃতবাং স্বর্গ সকল চিবস্থাধী হইলেও তাহাথাবা আমার কি 
হইবে) তবে প্রভু! আমি এই শবীবেব সহিতই স্বর্গে যাইতে পাঁবিব কি না? ॥২৭ 

ধন্য বলিলেন_“ব্রাক্মণ | আপনি যদি দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা না কবেন, 

তবে দেখম, এই কাল, মৃত্যু ও যম আপনাব নিকট আসিতেছেন' ॥২প 
ভীম বলিলেন_-“বাঁজ। ! তাহার পব যম, কাঁল ও মৃত্যু-এই তিনজন দেবতা 

সেই মহা ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া, এইবপ বলিতে লাগিলেন' (২৯ 



১৮৫৪ মহাভারতে শাস্তি -_ 

যম উবাচ। 
তপসোহস্ত স্থৃতপ্তম্ত তথা লুচরিতন্তা চ। 

ফলপ্রান্তিস্তব শ্রেষ্ঠ বমোহহং ত্বামুপক্রবে ॥৩০] 
কাঁল উবাঁচ। 

বথাবদন্তা জপ্যন্ ফলং প্রাপ্তমনুতমমূ। 

কালস্তে স্বর্গমারো়,ং কালোহহং ত্বামুপাগতা ॥৩১] 

মৃত্যুরুবাচি। 

সৃত্যুং মাং বিদ্ধি ধর্মজ্ঞ ! রূপিণং শ্বয়মাগতম্। 

কালেন চোদিতো বিপ্র ! ত্বামিতো নেতুমগ্ বৈ ॥৩২| 
ব্রাঙ্গণ উবাচ। 

স্বগতং সুর্যযপুত্রায় কাঁলায় চ মহাত্সনে ! | 

৫৬ ৯১৬৬৯ 

ভারতকৌমুদী 
তপস ইতি। সুতগ্তন্ত সন্যগন্ভতিতন্ত, জুচবিতন্ত সদাচাঁব ঠ চ 05০ 
য্থাবর্দিতি। ঙগান্ত অপন্ত, প্রাপ্তমুপন্থিতম্, ন বিদ্বাতে উ্তমং বন্দাৎ তত 0৩১1 

মৃদ্যুমিতি। রূপিণং মৃত্তিন্তম্। চোদিতঃ প্রেবিতঃ [৩২] 
স্বাগনমিতি | হৃর্যপুতায় বনার 1৩৩ 

বম বলিলেন_ব্রাক্ষণ ! সস্যক্ অনুষ্ঠিত এই তপস্যা ও সদাচারের উত্তম ফল- 
প্রাপ্তি আপনার উপস্থিত হইয়াছে; আমি যম, আমি আপনাকে এই কথ 
বলিতেছিঃ ॥৩০। 

কাঁল রলিলেন--ত্রাঙ্গণ ! আমি কাল, আপনার নিকটে আঁসিয়াছি। আপনার 

এই জপের উপযুক্ত অত্যুত্তম ফল উপস্থিত হইয়াছে এবং আপনার স্বর্গারোহণ 
করিবার সময়ও আসিয়াছে? ॥৩১ 

মৃত্যু বলিলেন__'ব্রা্গণ! আপনি আমাকে মৃত্য বঙ্গিয়া অবগত হউন; 
আমি মৃণ্তিমান্ হইয়া নিজেই আপনার নিকট আসিয়ছি। ত্রাক্মণ | আজ আপনাকে 
এন্থান হইতে লইয়! যাইবার জন্য কালি আমাঁকে প্রেরণ করিযাঁছেন' ॥৩২| 

ব্রাহ্মণ বলিলেন-_স্নূ্্যপুত্র যম ! মহাত্থা কাল! মৃত্যু ! ও ধর্ম ! আপনাদের 
নুখে আগমন হইয়াছে ত? আঁমি আপনাদের কি কার্ধ্য করিব ? 1৩৩1 



পর্বণি দ্বিনবত্যধিকপততমোহধ্যায়ঃ। ১৮৫৫ 

ভীন্ম উববাচ। 
অর্ধ্যং পাগ্যঞ্চ দত্বা সতেত্যস্তত্র সমাগমে। 
অন্রবীৎ পবমন্্রীতঃ স্বশক্ত্যা কিং করোমি বঃ |5৪| 
তন্মিন্নেবাথ কালে তু তীর্থদাত্রামুপাগতঃ। 

ইক্ষাকুবগমভত্র সমেতা যত্র তে বিভে|। 1৩৫1 
সর্ববানেব তু বাজর্ষি; সম্পূজ্যাথ প্রণম্য চ। 
কুশলপ্রশ্মমকবোৎ সর্বেষাং বাজসভণ্ |৩৬| 

তল্মৈ দোহথাসনং দত্বা পা্ঘমর্ধাং তখৈব চ। 
অব্রবীদত্রাহ্মণে। বাঁক্যং কৃত্বা কুশলসংবিদমূ ॥৩৭॥ 

স্বাগতং তে মঙবাঁজ । ব্রহি যদ্যদিহেচ্ছসি। 
স্বশক্ঞ। কিং করোমীহ তদ্ভবান্ প্রত্রবীতু মাম্ ॥৩৮। 

ভাবতকৌমুদী 
ঘর্ধ্মিতি। ভেভ্যঃ সুর্ধাপুত্রাদিভাঃ, সমাগমে স্গেলনে 1৩৪| 
তশ্সিক্সিতি। উপাগত: প্রাপ্ত; । সমেতাঃ সম্মিলিতাঃ ॥৩৫॥ 
মর্বানিতি। সম্পৃজ্য অগ্রলিবন্ধনেন সন্মান্ত ৷ বাঁজমত্তন ইন্যাকুঃ 1৩৬। 
তন্া। ইতি। কুশনসংবিদম্ আজ্মনো। মশাস্তিত্বজ্ঞাপনম্ /৩৭॥ 
স্বাগতমিতি। দ্বশক্ত্যা আছ্মনঃ সামর্ঘযাহুসাবেণ ॥৩৮| 

ভীস্ক বলিলেন--ধুধিষ্টিব | সেই ব্রাহ্মণ সেই সম্মেলনে যমপ্রভৃতিকে পাস ও 

অর্থ্য দান কবিযা অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন, “আমি নিজেব শক্তি অশ্নুসারে 

আপনাঁদেব কি কবিব ?' ॥৩৪।॥ 

বাজা! যে স্থানে যমপ্রভৃতি সম্মিলিত হইযাঁছিলেন, সেই সময়েই ইক্ষাকু 

তীর্ঘযাত্রাপ্রসঙ্গে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন 1৩৫॥ 
তাহাব পব বাজশ্রেষ্ঠ বাঁজধি ইক্ষাকু তত্রত্য সকলকেই সম্মান প্রদশনপুর্ধ্বক 

নমন্কাব কবিষ। সকলেবই কুশলগ্রশ্ন কবিলেন ॥৩৬॥ 

তদনস্তব সেই ত্রান্মণ নিজেব কুশন জ্ঞাপনপুর্ববক বাজাকে আসন, পাগ্ত ও অর্ধ্য 

দীন কবিযা এই কথা বলিলেন_॥৩৭॥ 
'মহাবাজ! আপনাব সুখে আগমন হইয়াছে ত? আপনি আমাব নিকট 

যাহ! যাহা ইচ্ছা কবেন, তাহ! তাহা ব্নুন। আমি নিজের শক্তি অনুসাবে অ।পনাব 

কি কবিব, আপনি তাহ! আমাকে বলুন” 1৩৮ 
39 



১৮৫৬ মহাভারতে শীহি_ 

রঁজোবাচ । 

রাঁজাহং ব্রাদ্গণণ্চ ত্বং যদা ষট.কর্মসংস্থিতঃ। 
দানি বন্ধু কিঞ্িত্তে প্রথিতং তদ্বদস্ব মে |৩৯॥ 

্রাক্মণ উবাচ। 
দ্বিবিধা৷ ব্রাহ্মণা' রাজন্ ! ধর্মশ্চ ্িবিধঃ স্মৃতঃ। 

প্রবৃত্তাশ্চ নিরৃভাশ্চ নিরুতভোহহং প্রতিগ্রহাৎ ॥৪.| 
তেভ্যঃ প্রষচ্ছ দানানি যে প্রবৃত। নরাধিপ !। 
অহং ন প্রতিগৃহ্রামি কিমিষ্ং কিং দদামি তে। 
রি ত্বং নৃপতিশ্রেষ্ঠ ! তপস৷ সাংয়ামি কিম ॥৪১| 

'ভারতকৌমুদী 
বাজেতি। ষট-হ্ব যজন-যাজনাধ্যয়নাধ্যাপন-দান-প্রতিগ্রহরূপেষু কর্ম্থ সংস্থিতঃ ৷ অতএব ত্বং 

প্রকুতদীনপাত্রমেবেত্যাশয়ঃ ! প্রণ্তিং বহুমূল্যতয়। প্রসিদ্ধ বন্থ ধনম্ ॥৩৯॥ ূ 

বিবিধ! ইতি । প্রবৃদ্াঃ গ্রবৃত্িমারগস্থিতা ধনজনাদিবৃদ্যভিলা ধিণমিত্যর্থ, নিবৃত্ত নিবৃতি- 
মার্ন্থিভীভ্তৎসমৃদ্ধিবিমুখ1 ইতি তাঁৎপর্ধ্যম্। ছিবিধঃ--প্রবৃতিধম্ম নিবৃভিধর্মশচ। অহং প্রতি- 
্হান্নিবৃত ইতি ভবতা মহ্ং ন দেক়মিতি ভাব: 1৪০1 

তেভ্য ইতি। প্রবৃভাঃ প্রতিগ্রহে প্রবৃতিমন্তঃ। সাঁধ়ামি নিষ্পাঁদয়ামি। যট্পাদোধ্রং 
শ্লোকঃ॥৪১। 

ভারতভাবদীপঃ 
ত্যর্থঃ॥২৫॥ কৃত্বালং ম৷ কুর্বিত্যর্ঘঃ | “অলং ৭ন্বোঃ গ্রতিষেধয়োঃ গ্রাচাং কেশতি কঞ ভা] ॥২৬ 
নবেতি। দেহেনাপি সহ স্বর্গাতিবল্ৈব জপফনাদ্দিতি ভাবঃ ॥২৭--৩৮॥ জাঁপকন্তাসুন্মিকন্থথে 
নিম্পৃতত্বং প্রদর্শ্যেহিকম্খেহপি নিস্পৃহত্বমাখ্যায়িকয়ৈব জ্ঞাপয়তি__বাঁজাহমিতি। প্রথিতং 
র্ণবত্াদি, ব্য আল্তাপর়। বজনযাজনে অধ্যয়নাধ্যাপনে দানপ্রতি গ্রহ চেতি ঘট. কর্মাণি, 

পাপ সপ পাস 

রাজা! বলিলেন--.ত্রাঙ্গণ! আমি রাজা; আর আপনি যখন হজনারি ষটকর্ম 
নিবত ব্রাহ্মণ, তখন আমি আপনাকে কিছু প্রসিদ্ধ ধনদান কবিতে ইচ্ছ। করি, কি 
দিব, তাহা আপনি আমাকে বলুন” ৪৩৯ 

ব্রাহ্মণ বলিলেন--“বাজা ! ব্রাহ্মণ ছুই প্রকাব--প্রবৃত্তিমার্গাবলম্বী ও নিবৃত্তি- 
মা্্ণবল্বী এবং ধর্ও ছুই প্রকার- প্রবৃতিমার্গসম্পান্ ও নিবৃত্তিমার্গগম্পান্ঘ। 
আমি সেই ছুই প্রকাব ব্রাহ্মণেব মধ্যে নিবৃত্তিমার্গবলম্বী বলিয়া প্রতিগ্রহ হইতে .£ 
নিবৃদ্ত আছি ॥৪০॥ 



পর্বণি দ্বিনবত্যধিকশততমৌহ্ধ্যায়ঃ ৷ ১৮৫৭ 

রাজৌবাচ। 

ক্ষত্রিয়োহহং ন জানামি দেহীতি বচনং কচিৎ । 

প্রবচ্ছ যুদ্ধমিত্যেবংবাদিনঃ ম্মো দ্বিজোতম 1 1৪২ 

্রান্ণ উবাঁচ। 
তুম্যসি ত্বং ন্বধর্মেণ তথা তুষ্টা বয়ং নূপ !। 

অন্যোন্তস্তান্তরং নাস্তি যদিষ্টং তৎ সমাচর ॥৪২|| 

রাজোবাচ। 

স্বশভ্যাহং দদানীতি তয়! পর্ববমুদাহতমৃ। 

যাঁচে ত্বাং দীয়তাং মহাং জপ্যন্থান্ত ফলং দ্বিজ। |88॥ 

ব্রাহ্মণ উবাচ। 

যুদ্ধং মম সদা বাণী বাচতীতি বিকথসে। 

নচ যুদ্ধং ময়! সার্ধং কিমর্থং যাচসে পুনঃ |8৫| 
৬৬ ৬৯৪ ৯ ১৯০৯ সপা্পিস্পাকপা্পাক্পি্প পাস সি সপিপিসপি ৯ সিএ সপন শাসপিপাসপা পসপপরি সপ সি 

 সিসপিস্পি ৯৪ ৯০ সা 

ক্ষত্রিয় ইতি। প্রতিপণঙ্গিধানে যুদধংপ্রষচ্ছ ইতোব্বাঁদিনঃ, স্বো বরম্)৪২। 

তুষ্যতীতি। তথ! স্বধন্মেণেব। অন্তবং ভেদঃ ॥৪৩ 

স্বেতি। জপ্যন্ত জগন্ত। পশকিসহিপবর্গান্তাচ্চ” ইতি ভাবে ধগ্রত্যয়ঃ 188 

কট ই জি অসি পট জল ভা ভি জা 

৬৭০৪ ৬ ৬৪ হল অজ পাস 

ভি ক্ষণ গ্রতিগ্রহ কবেন, আপনি তাহাদিগকে দান কন; আমি 

প্রতিগ্রহ করি না৷ সে যাহ! হউক, আপনি কি লইতে ইচ্ছ। কবেন, আমি আপনাকে 

কি দান কৰিব, তাহ। আপনি বলুন 7 বাশ্রেষ্ঠ! আমি তগস্তাদাবা আপনাৰ কি 

সম্পাদন করিব, তাহ! বলুন' ॥8১॥ 

বাজা বলিলেন--'বান্ষনশ্রেষ্ঠ! আসি ক্ষত্রিয়; সৃতবাং “দেহি' এইবপ বাক্য 

আমি কখনও বলিতে জানি না ; কিন্তু আমবা 'ুদ্ধং দেহি' এইবপ বাক্যই বলিয়৷ 

থাকি' ॥৪২॥ 

ব্রাহ্মণ বলিলেন-'বাজী ! আপনি যেমন নিজ ধর্সে সন্তুষ্ট আছেন, আমবাও 

তেমন নিজ ধর্নেই সন্তুষ্ট আছি; অতএব আমাদেব পবস্পবেব কোন ভেদ নাই; 

ন্ৃতরাং আপনি যাহ। ইচ্ছা কবেন, তাহাই ককন ॥৪৩ 

রাজা বলিলেন 'তরাক্গণ! আপনি- পূর্বে বলিযাছেন যে আঁমি আপনাকে 

নিজের শক্তি অনুসারে দান কবিন; স্ৃতবং আঁমি আপনাৰ নিকট প্রার্থন। 

করিতেছি যে, আপনি আমাকে এই জপেব ফল
 দান ককন? ॥৪81 

২৩৩ 



১৮৫৮ মহাভারতে শাম 

রাজোবাচ। 

বাগ্বন্তা ত্রাক্মণাঃ প্রোক্তাঃ ক্ষত্রিয়! বাহুজীবিনঃ। 
বাগযুদ্ধং তদিদ্ং তীব্রং মম বিপ্র! তুয়া সহ ॥৪৬| 

ব্রাহ্মণ উবাচ। 

সৈবাগ্যাপি প্রতিজ্ঞ মে স্বশভ্ঞা কিং প্রদীয়তামৃ। 

ব্রহি দাস্তামি রাজেন্দ্র! বিভবে সতি ম৷ চিরম্ 1৪৭ 

রাজোবচ। 

যত্তদর্ষশতং পুর্ণ জপ্যং বৈ জপতা৷ তয়! । 
ফলং প্রাণ্তং তৎ প্রবচ্ছ মম দিৎসুর্ভবান্ যদি |৪৮| 

ভারতকৌমুদী 
যুদ্ধমিতি। মম বাণী সদা] ধুদ্ধমেব যাঁচতি ইত্যুক্। বিকথসে শ্লাঘসে ; ময়া সাদ" যুদ্ধং ন চ 

নৈব সম্ভবেদিতি শেষঃ, ত্রাঙ্ষণত্াৎ তপস্থিত্বাচ্চেতি ভাবঃ ॥8৫ 

প্রকাবান্তবেণ যুন্ধং সম্তবেত্যাহ বাঁগিতি। বাগেব বন্ং বদ্রম্বরূপা! যেষাঁং তে 15৬ 
মেতি। গ্রতিজ্ঞা! স্থিতেতি শেষ: গ্রদীররতাং ময়া। বিভবে দানশক্তৌ, ম1 চির ন 

বিলম্বস্ব ৪৭| 

যদ্দিতি। ত্বরা বং তত পূর্ণ বর্ষশতং যাবৎ ভপ্যং জপং দ্দপতা! কুর্বত। ফলঃ প্রাপ্ত, তৎ 
প্রযচ্ছ £ যদি ভবান্ মম দিৎনুর্দাতুমিঙ্চূর্ভবেৎ ॥৪৮া 

রাক্মণ বলিলেন-“বাঁজা | আমাৰ বাক্য সর্ববাই যুদ্ধ প্া্থন! করে” এই কথা 
বলিয়া আপনি আত্মগ্লীঘ1 কবিয়াছেন ; অথচ আমাৰ সহিত আপনার যুদ্ধ সম্ভবপর 

নহে; তবে আবাব প্রার্থনা করিতেছেন কেন ?" ॥8৫॥ 
রাজা বলিলেন--ব্রাহ্ষণ! ত্রাহ্মণদিগেব বাক্যই বজ্তম্ববপ, আর ক্ষত্রিযেবা 

বাহছবলজীবী ; ম্ুতরাং আপনাব সহিত আমাব এই তীব্র বাগতুদ্ধ উপস্থিত 
হইল' |৪৬| 

ব্রাহ্মণ ঝলিলেন-_বাজ! ! আমাব সেই প্রতিজ্ঞা এখনও বহিয়াছে ; আমি 
শক্তি অনুাবে আপনাকে কি দাঁন কবিব বলুন, বিলম্ব কবিবেন না, আমাব শক্তি 
থাকিলে আমি অবশ্যই দান করিব? ॥৪৭॥ 

রাজ! বলিলেন--ব্রাঙ্গণ! আপনি যদ্দি আমাকে দান করিবার ইচ্ছা কবেন; 
তাহ! হইলে আপনি পূর্ণ একশত বগুসব যাবৎ জপ কবিয়৷ যে ফললাভ করিয়াছেন, 
তাহা আমাকে দান করুন' ॥৪৮। 

৬) ন যুক্ত ''নি, ন যুক্তত্ত বৃযাঁবাণীম্.* বর্দ । 

পপ 

পি 



গর্বণি ছ্িনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৮৫৯ 

ব্রাহ্মণ উবাঁচ। 
পরমং গৃহ্তাং তম্ত ফলং যজ্জপিতং মযা। 

অর্ধং ত্বমবিচারেণ ফলং ত্ত সমাগন,হি [৪৯] 

অথবা সর্ব্মেবেহ মামকং জাপকং ফলমূ। 

রাঁজন্! প্রাপ্ুহি কাম, তবং যদি সর্বমিহেচ্ছসি 1৫০ 
রাজোবাচ। 

কৃতং দর্বেণ ভদ্রং তে জপ্যং যদ্যাচিতং ময় । 

স্বস্তি তেহস্ত গমিষ্ঠামি কিঞ্চ তত্য ফলং বদ ॥৫১॥ 

্রাঙ্মণ উবাচ। 

ফলপ্রান্তিং ন জানামি দত্তং যজ্জপিতং ময় । 

অয়ং ধর্মশ্চ কালশ্চ যে মৃত্যুশ্চ নাক্ষিণঃ ॥৫২॥ 

পপ শ
প পপ সপ সা স্পা পলাশ শশী শাপিশ জি পপ 

ভাঁরতকৌমুদী 
গবমমিতি। জপিতং জপঃ কৃতঃ ॥৪৯॥ 

আর্ধমা্ং কঝমিত্যাহ অধবেতি। জাঁপকং জগজনিতম্ 0৫৭ 

কতমিতি। ময়া যদ্জপ্যং তব জপফনং যাচিতং তেন সর্কেণ ফলেন কৃতমলম্। তে তব 

ভং মঙ্গমান্তে পবঞ্চ তে স্বস্তি মনগপমন্ত, অহং গমিগ্যামি, তন্ত জগন্ত কিট কণং তবদ।৫১ 

ফলেতি। মন্ত্রা যৎ জগিতং তৎ ফশং দরতমিত্যর্থ; |৫২1 

্রাম্মণ বলিলেন-__“মহাঁবাজ্জ ! আমি যে জপ করিযাঁছি, তাহার পবম ফল 

আপনি গ্রহণ ককন ; আপনি বিন! বিচারে সেই জপেব অধ্ধ ফল লাভ ককন 18৯ 

অথবা বাঁজা! আপনি যদি সমস্ত ফলই গ্রহণ কবিবাব ইচ্ছ। করেন, তাহা 

হইলে আপনি আমার জপেব সমস্ত ফলই গ্রহণ ককন' ॥৫০1 

বাঁজা বলিলেন-_বরাক্ষণ ! আমি আপনাব জপেব যে ফল প্রার্থনা করিযা- 

ছিলাম, সে সমস্ত ফল গ্রহণ করিবাব আমাব প্রয়োজন নাই ; আপনা মঙ্গল আছে, 

পরেও মঙ্গল হউক; মাসি চলিয়া ঘাইব ; আপনাঁব সেই জপের ফল কি, তাহা 

ব্লুন ॥৫১॥ 

ব্রাহ্মণ বলিলেন--“জপেব কি ফল পাইব, তাহা আমি জানি না তবে আমি 

যে ্রপ করিয়াছিল'ম তাহাব ফল আঁপনাঁকে দান কবিয়াছিঃ এই বিষয়ে এই 

ধর্ম, কাল, যম ও মৃত্য সাক্ষী আছেন' ॥৫২। 



১৮৬৩ মহ।ভারতে শাক” 

রাজোবাচ। 

অজ্ঞাতমন্ত ধর্মস্ত ফলং কিং মে করিত্যৃতি। 
ফলং ভ্রবীষি ধর্মস্য ন চেজ্জপ্যকৃতত্য মামৃ। 

প্রাপ্রোতু তৎফলং বিপ্রো নাহ্মিচ্ছে সসংশয়ম্ |৫৩] 

ব্রাহ্মণ উবাচ । 
নাঘদেহপরবক্তব্যং দত্তং চাস্ত ফলং ময়! | 

বাক্যং প্রমাণং রাজর্ধে ! মমাগ্ক তব চৈব হি ॥৫8| 
নাভিন্ধির্ময়া জপ্যে কৃতপূর্ববঃ কদাচন। 

জপ্যস্ত রাজশাদুলি ! কথং বেতস্তাম্যহং কলম্ ॥৫৫॥ 

দ্বন্বেতি ত্বয়৷ চোঁক্তং দ্দানীতি ময়া তথা । 

ন বাং দুষয়ি্ামি সত্যং রক্ষ স্থিরো! ভব |৫৬] 

ভাঁরতকৌমুদী 
অন্ঞাতমিতি। সংশয়েন কদম্বরূপসন্দেহেন সহেতি তত বট্পাদোহয়ং লোক: 1৫৩ 

নেতি। অপরবক্তব্যম্ অন্তদবাক্যং নাঁদদে নাঙীকবোমি ন দদানীতি বাকা পুর্ন বদামী- 

ত্র্থঃ 1৫৪1 

নেতি। অভিনদ্ধিঃ কামনা, জপ্যে জপে 1৫৫1 

দন্বেতি। দুরিস্যাঁমি অদানান্িত্যাকবণেনেতি ভাঁবঃ 1৫৬] 
ভারতভাবদীপঃ 

তেষাং মধো প্রতি গ্রনন্তান্তরভাবাদিত্যাশয়: ॥৩৯--৫০| কুতমনং সর্ধেণ জপফলেন 1৫১ বক্চপিতং 

জপ্যং তন্তেতি শেবঃ ৫২__€৫৩| 'অপরবক্তব্যং বাঁক্যান্তবম্, নাঁদদে লাগীকুর্বে 1৫৪1 অভিনন্ধিঃ 

রাজ। বলিলেন__'এই জপের ফল অঞ্জাত থাকিলে তাহা আমার কি করিবে | 
আঁপনি যদ্দি আমাকে জপকৃত ধর্মের কল না বলেন, তাহা হইলে সে ফল আপনি 
লাভ করুন, আমি সন্দিগ্চ কুল লইতে ইচ্ছা করি না; 1৫৩ 

্রা্গণ বলিলেন--“আমি অন্য বাক্য আর বলিব না, জপের ফল আপনাকে 

দিয়া ফেলিয়াছি। রাঁজধি ! আঁমাঁব ও আঁপনাব বাক্যই এবিষয়ে প্রমাণ 16৪1 
রাজশ্রেষ্ট! আমি পূর্ণেব কখনও জপের কোঁন ফল কামনা করি নাইঃ 

সুতরাং কি করিয়। আমি সেই জপের কল জানিব 1৫৫1 

আপনি বলিয়াছেন-_“জপের ফল দান করুন', আমিও বলিয়াছিলাম--“তাহ! দান 

করির' £ সুতরাং আমি এখন তাহা দান না করিয়া সে বাক্যকে মিথ্যাদোষে দুষিত 
করিতে পারিব না, আপনিও সত্য রক্ষ৷ করুন, স্থির হউন 1৫৬ 

০ পপ 



গর্বণি ছিনবত্যধিকশততমৌহ্ধ্যায়ঃ ৬ 

অখৈবংবদতে| মেহ বচনং ন করিষ্যসি। 
মহানধর্মো ভরিতা তব রাজন্! মৃযাকৃতঃ ॥৫৭॥ 
ন যুক্তস্ত সুষাবাণী তয়! বক্ত,মরিন্দম !। 
তথা ময়াপ্যতিহিতং মিথ্যা কর্ত,ং ন শক্যতে ॥৫৮| 
সংশ্ুতঞ্চ ময়া পূর্বং দদ!নীত্যবিচারিতযৃ। 
তদ্গৃহ্ীঘাবিচারেণ যদি সত্যে স্থিতো তবান্ ॥৫৯। 
ইনাগম্য হি মাং রাজন্। জাপ্যং কলময়াচিথাঁঃ। 
তন্মে নিহুষটং গৃহীঘ ভব সত্যে স্থিরোহপি চ ॥৬০| 

নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন চ পূর্ববান্ স তারয়েৎ। 
কুত এব জনিয্যাংস্ত মৃষাবাদপরায়ণঃ ॥৬১। 

ভারতকৌমুদী 
অথেতি। মৃষারুতো মিগ্যাজনিতঃ 0৫৭ 

নেতি। তব! মৃযাবাণী বক্তং ন যুক্তমিতি “শক্যং শ্বমাংসাদিভিবপি ক্ষুতপ্রতিহন্থ”মিতি 
ভাত্যোক্তবৎ সামান্যত্বাং নপু*সকতুম্ ॥৫৮| 

সমিতি। 'অবিচাঁবিতং যথা স্তাত্রথী, সংশ্রুতং প্রতিশ্রতম্ ॥৫২॥ 

ইহেতি। জাপ্যং জপজনিতস্। মে মনা, নিষটং দত্তম্ [২০ 
নেতি। অননং লোকো নান্তি শুভকবো৷ ন ভবতি। এবমন্তত্র। পূর্রবান্ পুকযান্। জনিস্থাম্ 

ভবিষ্কতঃ 0৬১ 

রাস্তা! আমি এইবপ বলিতেছি, আপনি যদি এখন আমীব বাক্য বক্ষা না 
করেন, তবে আপনার মিথ্যাজনিত গুকতর অধর্্ম হইবে 1৫৭| 

শত্রদমনকাবী রাজ! মিথ্যাবাক্য বলা আঁপনাব উচিত নহে, আমিও 

নিজের উক্ত বাক্য মিথ্যা কবিতে পাবি না 1৫৮] 
আমি পুর্বে, কোন বিচার না করিযাই জপেব ফল দান কবিব বলিয়! প্রতিশ্রুতি 

দিযাছি; স্বৃতবাং আপনি যদি সত্যনিষ্ঠ হন, তবে বিন! বিচাবে সেই ফল গ্রহণ 
করুন ॥৫৯॥ 

রাজা! আপনি এস্থানে আসিয়া! আমাব জপেব ফল প্রার্থনা! কবিয়াছিলেন, 

আমিও তাহা দান করিয়াছিলাম ; অতএব আপনি এখন তাহা! গ্রহণ ককন, 
সত্যে স্থিব থাকুন ॥৬০। 

মিথ্যাবাদী লোকেব ইহলোকে বা পবলোকে মঙ্গল হয় না এবং মিথ্যাবাদী 

লোক পূর্ববপুরুষগণকে উদ্ধাব কবিতে পারে না, পরবর্তী পুকষগণকে আর উদ্ধার 
করিবে কি প্রকারে ?1৬১। 



১৮৬ মহাতামততে শা -- 

ন যজ্জফলদাঁনানি নিয়মাস্তারয়ন্তি ছি। 

যথা সত্যং পরে লোকে তথেহ পুরুষর্ষভ ! ॥৬২। 
তপাংসি বানি চীর্নানি চরিষ্যত্তি চ যতপঃ। 
শতৈঃ শতস্হত্রৈশ্চ তৈ; সত্যান্ন বিশিষাতে 1৬৩ 
সত্যমেকাক্ষরং ব্রহ্ম সত্যমেকাক্ষরং তপঃ। 

সত্যমেকাক্ষরো বন্দর সত্যমেকাক্ষরং আ্ুতম্ ॥৬৪| 

সত্যং বেদেধু জাগর্তি ফলং সত্যে পরং স্মৃতমৃ। 

সত্যাদ্বর্থ্ো দমশ্চৈব সর্বং সত্যে প্রতিতিতম্ ॥৬1| 
সত্যং বেদাস্তথাঙ্গানি সত্যং বিদ্বান্তথা বিধিঃ। 
ব্রতচর্ধ্য। তথা সত্যমোস্কারঃ সত্যমেব চ ॥৬:॥ 

লি কিস জজ সপ স্পা | আপ পিল শপ এও সি পপ আপ | সপ তি আপ 

ভারতকৌমুদী 
নেতি। যজ্ঞানাং ফলানি ধর্শা দানানি দানধর্মান্চ ॥৬২) 

তপাংসীতি। ন বিশিষ্ণতে নাতিবিচ্যতে ॥৬১॥ 

সহ্যমিতি। একমদ্ধিতীয়ঞ্চ তৎ অগবমনশ্ববঞ্চেতি ত্র, "সন্ং জ্ঞানমাননং ব্রন” ইতি 
শ্রুতেঃ | পবত্রীপি দত্যেতাদাবেবং ব্যাখ্যানং জেয়ম্1৬৪| 

সত্যমিতি। জাগন্তি সর্ধোৎকর্ষেগ ভিঠতি। পবং পবমম্। দম ইন্ডিয়দননম্। সর্বং 
ধর্মম্ 1৬৫॥ 

সত্যমিতি। অঙ্গানি শিক্ষাকল্পাদীনি, বি্া। বর্গজনাদয়ঃ ॥৬১৬॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

কামঃ-নিষ্ামন্ত ভগন্তানন্তং ফলমিতি ভাবঃ ॥৫৫) দৃষস্িষ্যামি অগ্ঠথ| কবিম্যা।মি ॥৫৬--৫৯ 
মে মরা, নিহ্্, দত্তম্ ৬০ -৬২1। ন বিশিষ্যতে ন বিশেষ; ক্রিয়তে 1১৩। একঃ অতুনাঃ, 

যজ্ঞ, দান ও নিয়ম সকল মিথ্যাবাদী লৌককে উদ্ধাব কবে ন|। পুকষশ্রেষ্ঠ | 
সত্য পবলোকে যেমন মঙ্গল সম্পাদন কবে, ইহলোকেও তেমনই মঙ্গল সম্পাদন 
করিয়া থাকে ॥৬২। 

মানুব যে সকল তপস্তা করিয়াছে ব1 ভবিষ্যতে যে তপস্তা। কবিবে, শত ব! 
শতমহত নেই তপস্তাও সত্য হইতে অধিক হইতে পাবে ন1 0৬৩ 

সতাই অদ্ভিতীয় ও অবিনশ্বর ব্রহ্ষস্ববূপ, স্ত্যই অদ্বিতীয় ও অনশ্বর তগস্তাঃ 
সত্যই অদ্বিতীয় ও অনশ্বর যজ্ঞ এবং সত্যই অদ্বিতীয় ও অনশ্বব জ্ঞান ॥৬৪। 

সমস্ত বেদে সত্যই সর্ব্বোৎকৃষ্টৰপে অভিহিত আছে, সত্যের ফল সর্বোৎকৃষ্ট, 
সত্য হইতে ধর্ম ও ইন্ড্িয়মমন হয় এবং সমস্ত ধর্মহি সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ।৬৫1 



র্বণি দ্বিনব ঠ্যধিকশততমোহিধ্যায়ঃ। ১৮৬৩ 

প্রাণিনীং জননং সত্যং সত্যং সম্ভতিরেব চ। 

সত্যেন বায়ুরভ্যেতি সত্যেন তপতে রবি; ॥ ৬৭ 

সত্যেন চাগ্ির্দহতি স্বর্গ; সত্যে প্রতিতিতঃ 
সত্যং বজ্জস্তপো বেদাস্তেভা মন্ত্র/ঃ সরন্বতী ॥৬৮॥ 

তুলাম/বোঁপিতে ধর্মঃ সত্যকৈবেতি নঃ শ্রুতমৃ। 

সমকক্ষং তুলয়তো বতঃ সত্যং ততোহধিকমূ ॥৬৯॥ 

বতো ধর্মস্ততঃ সত্যং সর্ব সত্যেন বর্ধতে | 

কিমর্থমনৃতং কর্ম কর্তুং বাজন্। ত্বমিচ্ছসি ॥৭০| 

সত্যে কুরু স্থিরং ভাঁবং মা রাঁজন! অনৃতং কৃথাঃ। 

কম্মাত্বমনৃতং বাক্যং দেহীতি কুরুষেহশুভম্ ॥৭.| 

প্রানিনামিতি । জননং জন্ম, সন্ততিঃ কুশম্। সত্যেন সত্যপ্রভাবেণ ॥১৭॥ 

মতোনেতি। স্তোভাঃ সামগানাঁনি, সবন্বতী শাস্তরবাকাম্।৬৮। 

তামিতি। আবোপিতো! গবেষকৈ;, ধর্ছঃ অন্তান্তপুণাম্ ।৬ন 

যৃত ইতি। সর্বং ধনজনাদিকম্॥৭০। 

সত্য ইতি। ভাবমভিপ্রায়ম। দেহীতি বাকাম্ অনৃতমপ্ততঞ্ণ কুক ইতি সহ্ধঃ1৭১। 

সত্যই বেদ ও বেদান্গস্ববপ, সত্যই বিগ্ভা ও শীল্সবিধিন্ববপ এবং সত্যই 

. ব্রতাচদণ ওকাবন্ববপ ॥৬৬ 
সতা প্রানিগণেব জন্ম ও সন্তানম্ববপ, বাধু সত্যেব প্রভাবে বহিত হন এবং 

সূর্য নত্যেব গুণে তাপ দান কবেন ॥৬৭॥ 

অগ্নি সত্যেব পক্তিতে দাঙ্গ কবেন এবং বর্গ সত্যেব উপবে প্রতিষ্ঠিত আছে; 

আব সত্য বঙ্গ, ভপম্য বেদ, লমগান, মন্ত্র ও শাস্ত্রবাব্যন্যধপ ॥৬৮| 

আমাদের শুন। আছে যে, পুববকীলে পবীক্ষকেব। তুলনা কৰিবাব জন্য অন্যান্য 

ধন্দকে ও সত্যকে তুলাদণ্ডে তুলিয। দিষাছিলেন? তখন বে দিকে সত্য ছিল, 

সেই দিকেই অধিক হইয়াছিল ॥৬৯। 

যেখানে ধর্ম থাকে, সত্যও সেইখানে থাকে এবং সমস্ত সম্পদৃই সত্যেব গুণে 

বৃদ্ধি পাষঃ অতএব বাঁজা! আপনি মিথ্যাকার্ধ্য কবিবাব ইচ্ছ। কবিতেছেন 

বেন? ॥৭০॥ 

রাজা! আপনি সত্যে দিকে মনকে স্থিব বকন ॥ মিথ্য। ব্যবহাৰ কবিবেন 

ন।। আপনি “দেহি” ইত্যাকীব নিজেব বাক্যকে বেন মিথা। ও অমঙ্গলজনক 

ববিতেছেন ॥৭১| 



১৮৩৬৪ মহাভারতে শাপ্তি- 

বদি জপ্যফণং দতং ময়! নৈষিষ্যসে নৃপ!! 
ধর্মেত্যিঃ সংপরিভ্রষ্টৌ লোকাননুচরিষ্যসি ॥৭২| 
সংশ্রুত্য থে! ন দিৎসেত যাচিত্বা যশ্চ নেচ্ছতি । 
উভীবানৃতিকাবেতো ন মু কর্তমর্থ'সি |৭৩| 

রাজোবাচ। 
যোদ্বব্যং রক্ষিতব্যঞ্চ ্ষত্রধর্থঃ কিল দ্বিজ !| 
দাতার ক্ষত্রিয়াঃ প্রোক্তা গৃহীয়াং ভব্তঃ কথম্ ॥৭8| 

ব্রাহ্মণ উবাচ। 
ন চছন্দয়ামি তে রাজন্ ! নাঁপি তে গৃহমাত্রজমূ। 

ইহাগ্ম্য তু যাঁচিত্বা ন গৃরীষে পুনঃ কথম্ ॥৭৫| 
০ পা শপ শপ শী শাপপপ (পপ পপ পেশা স্পিন শশী নত শী সপন শপ পা শপ শপ আপা 

ভারতকৌমুদী 
যদীতি। নৈষিধ্যসে গ্রহীতুমিচ্ছাং ন কবিব্যসি। লোঁকান্ নবকান্ ॥৭২। 

সংশুত্যেতি। সংশ্রত্য দানায় গ্রতিশ্রত্য, দ্রিংসেত দাতুমিচ্ছেৎ। আনৃতিকৌ মিথা- 

সংন্যষ্টৌ 1৭৩| 

বোদ্ধব্যমিতি। গৃহীয়াং ক্ষতি সন্ গ্রহীতুং শরু-উান্॥৭৪॥ 
নেতি। ছছন্দয়ামি গ্রহীতুম্নয়ামি ॥৭৫| 

ভারতভাবদীপঃ 
অক্ষবঃ অবিনাশী ॥৬৪--৭০| টি তি শেষঃ ॥৭১--৭৪| ন চ্ছন্দষামি প্রতিগৃহীঘেতি 

শাসিত পি ৬ ৬, ৯৯ সপ জা সি, ৩ ৯ সপসপিশ সপ আপিন স্পা ন্রী সপনপিজল  সিজ ত্পিন্পাসি ৯ স্পা ৬৫ 

রাজা! আমিজপের ফল দান করিয়াছি, আপনি যদ্দি তাহা! গ্রহণ কবিতে 
ইচ্ছা না কবেন, তবে ধর্মভ্র্ট হইয়া নবকে যাইবেন ॥৭২॥ 

যে লোক দান করিবার প্রতিশ্র্তি দিয়া দান কবিতে ইচ্ছ! না কৰে এবং যে 

লোক প্রার্থনা করিয়া গ্রহণ কবিতে ইচ্ছা না কবে, তাহারা! উভয়েই মিথ্যাসংসষ্ 
হয়; অতএব আপনি আপনার বাক্য মিথ্যা করিতে পাবেন না? ॥৭৩। 

রাজা বলিলেন--'যুদ্ধ কব! ও বন্ধ। কৰা ক্ষতরিয়েব ধর্ম এবং শাস্ত্রকারেবা ক্ষত্রিয়- 
দিগকে দানের কর্তা বলিয়াছেন ; অতএব ব্রাহ্মণ! আমি ক্ষত্রিয় হইয়! কি 

প্রকাবে আপনার নিকট হইতে গ্রহণ কবিতে পাঝি' 1৭81 
ব্রাহ্মণ বলিলেন--“রাজা! আমি আপনাকে গ্রহণ করিবার জন্য অন্থুনয় কবি 

নাই? কিংবা দিবাব জন্ত আপনাব বাড়ী যাই নাই; আপনিই এস্থানে আসিয়া 
প্রার্থন। করিয়া আবাব গ্রহণ কবিতেছেন না কেন ?' ॥৭৫1 



গর্বণি দ্বিনবত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১৮৬৫ 

ধর্ম উবাচ। 
অবিবাদোইস্ত যুবযৌর্ধিতং মাং ধর্্মমাগতমৃ। 
দ্বিজো দানফলৈু'ক্তো রাজ! সত্যফলেন চ |৭৬॥ 

স্বর্গ উবাচ। 
স্বর্গ, মাং বিদ্ধি রাজেন্দ্র! রূপিণং স্বয়মাগতমৃ। 
অবিবাদোইস্ত যুবয়োরুভে। তুল্যফলৌ যুবামূ|৭৭॥ 

রাজোবাচ। 

কৃতং ন্বর্গেন মে কার্ধ্যং গচ্ছ স্বর্গ যথাগতম্। 

বিপ্রো বদীচ্ছতে গন্ত্ং চীর্ণং গৃহাতু মে ফলমূ ৭৮1 

০৮66 

লা শীল এ এদির 

ভারতকৌমুদী 

অবিবাঁদ ইতি। অবিবাঁদে বাঁক্কলহগিবৃত্তিঃ বিত্ত ঘুবাং জানীতম্॥৭৬ 

বর্গমিতি। দ্বপিণঃ মুহন্তগ্। তৃশ্যফলৌ ভবতম্।৭৭| 

কৃতমিতি। কুৃতশম। কা নিষামং বর্ানতীতি শেখ, যেন মুক্তি: ভার্দিতি ভাব | 

চীর্মাচিবিতকাঁম্যকম্মজাতম্ ৭৮ 
ভারতভাবদীপঃ 

নঞ্বিতবানস্মি॥৭৫। অবিবাঁদ ইতি। বাঁহ্পবাঁগাদৌ প্রতিগ্রহমনিচ্ছতি আর্ণে যতএরকাযান" 

বেগ দানং ভদ্দাতুঃ ফণাবহং প্রতিগ্রহীতুণ্চ ন দৌযকবমিতি ভাব; । তথাচ শ্বতি_“মনদা 

পাত্রমুদি্ঠ অরমধ্যে অলং ক্ষিপেৎ । দাতা তৎফদমাপ্পোতি গ্রতিগ্রাহী ন দৌষভাঁগ.|” ইতি ॥+৬| 

১2৮ ীশীশটী শী 

ধর্ম বলিলেন_'তরাঙ্গণ ! বাঁজা! আপনাদের বিবাদ নিবৃত্ত হউক, আঁমি 

বং ধর্ম আগিয়াছি, ইহ। আপনাব| অবগত হউন। ব্রাগ্মাণ! দীনেব ফল লাভ 

ককন, আব বাঁজ। সত্যেব ক প্রাপ্ত হউণ' ॥9৬ 

র্ট বলিলেন--“রাজশরেঠ। আপনি অবগত হউন যে, আমি স্বয়ং রস মরধি- 

মান্ হইযা আপনাদের নিকট আদ্লিয়াছি; আঁপনার! আব বিবাদ কবিবেন নাঃ 

আপনাদের ছুই জনেরই সমান ফল লাভ হউক? 1৭৭ 

বাঁজ। ব্লিলেন--দ্র্গঘথাবা আমাৰ কৌন প্রয়োজন নাই, আমাব 
যে নিষ্ধাম কর্ম 

আছে, তাহীঘ্াবা৷ আমি মুক্তিলাত কৰিব) অতএব হ্্গ | তুমি যেমন আসিয়াছ, 

তেমনই চলিয়া যাও। ত্রাক্ষাণ যদি স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহা হইলে আমার 

কৃত কাম্যকর্মেব ফল গ্রহণ ককন' 1৮1 

২৩৪ 



৮৬৬ মহাভারতে শাবি 

ব্রাঙ্দণ উবাচ। 
ঘাল্যে যদি হ্যাদজ্ঞানাম্ময়া হস্তঃ প্রসারিতঃ | 

নিরৃভলক্ষণং ধর্মমুপাসে সংহিতাং জপন্|৭১| 
নিবৃততং মাং চিরাদ্রোজন্! বিপ্রলোভয়সে কথম্। 

ম্বেন কা্যং করিষ্যামি ত্বতো নেচ্ছে ফলং নৃপ !। 

তপঃ স্বাধ্যায়ীলোহহং নিবৃত্তশ্চ প্রতি গ্রহাৎ ॥৮০॥ 

রাজোবচি। 

বদি বিপ্র! বিশ্ষ্টং তে জপন্ত ফলমুত্তমমৃ। 
আবযৌর্ধৎ ফলং কিঞ্চিৎ সহিতং নৌ তদন্ত রি 
ছিজাঃ প্রতিগ্রহে যুক্তা দাতারো রাজবংশজাঃ 

যদ্দি ধর্ণ শ্রুতো! বিপ্র ! সহৈৰ ফলমন্ নৌ চর 
কল জদ জি ৬ আনাই অত অসি জগ অর কি আর অত ও টি এ জা জী বা কান ক ৯৪ কি ৯» ি ৯৫ ৯ সপ আপ ৯ ৯০৯ স)। প্র 

ভারতকৌমুদী 
বাদ্য ইতি। প্রসাবিভঃ কিঞিদ্গ্রহণায়। নিবৃত্তং গ্রতিগ্রহনিবৃ্তিবেব লদণং ম্বরূপং যণ্ত 

তম্, উপানে দেবে, সংহিতাং এরয়োবিংশত্যক্ষবঘটিতাং গামত্রীম্ 1৭৯ 

নিবৃউমিতি। নিবৃততং গ্রতিগ্রহাঁৎ। স্ববেন শ্বধনেনৈব। যটপাঁদোহরং ঠ্োকঃ1৮৭| 

যদীতি। বিহ্ষটং দতধ্, তে ত্বরা। সহিভং মিলিতম্, নৌ আবয়োঃ1৮১1 
ছি ঘি ইতি ॥ ছা ত্রা্গণ*। সহ মিলিতয়োবেব 1৮২ 

রাঙ্মণ বলিলেন__'হুয ত আমি বাল্যকালে অভ্ঞানবশতঃ কোন বস্তু গ্রহণ 

করিবাব জন্ হস্ত প্রসারণ কবিতাঁম ; কিন্তু তাহার পব হইতে আমি গায়ত্রী জপ 
কবিতে থাকিয়! নিবৃত্তি ধর্ম্বেরই সেবা কবিতেছি ॥৭৯৫ 

রাজা! আমি দীর্ঘকালই নিবৃত্তিমার্গাবসন্বী হইয়াছি, তথাপি আপনি আমাকে 
প্রলুঙ্ধ কবিতেছেন কেন? আমি নিজেব ধনছ।বাই সমস্ত কার্ধ্য কবিব; ন্ুতবাং 
আপনার নিকট হইতে ফল লইতে ইচ্ছ। কবি না। জমি তপন্তা ও বেদপাঠে 
নিরত এবং প্রতিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত আছি” 1৮৭1 

বাঁজা বলিলেন--'ত্রাঙ্মণ | আপনি যদি "আপনাব উত্তম জপেব ফল দিয়া 
থাকেন, তাহ। হইলে আমাদেব ছুই জনেবই যে কিছু কদ আছে, তাহ। আমাদের ছুই 
জনেরই উদ্দেশে মিলিত হউক ॥৮১1 

ব্রাহ্মণ! ব্রা্মণে। প্রতিগ্রহ কবেন, আব দ্গত্রিয়েবা দান কবেন--এই ধর্মশাস্্ 
যদি আপনি শুনিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাঁদেব ছুই জনেবই ছুই ফল মিপিত 
হউক ।৮২1 

শত ওল জাজ ক জি হী দা সি ও ৬৫ পে উদ জবি হল 



পর্বণি ছিনবত্য ধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৮১৭ 

মা বা ভূৎ সহভোজ্যং নৌ মদীয়ং ফলমারগহি। 
প্রতীচ্ছ মকৃতং ধর্মং যদি তে মন্যনুগ্রহঃ ॥৮৩॥ 

ভীম্ম উবাচ। 
ততো বিকৃতবেশো দো পুকধৌ সমুপস্থিতৌ । 
ৃহীত্বান্তোন্তমাবেষ্ট্য কুচেলীবৃচতূর্চ |৮৪॥ 
ন মে ধারয়সীত্যেকে। ধারযামীতি চাঁপবঃ। 
ইহান্তি নৌ বিবার্দোহ্যময়ং বাঁজীনুশাঁসক)1৮৫| 
সত্যং ত্রবীম্যহমিৰং ন মে ধারয়তে ভবান্। 
অন: বদসীহ ত্বণং তে ধারয়ম্যহম ৮৬ 
তাবুভে৷ সুভৃশং তণ্ডে৷ রাজীনমিদমূচতুঃ | 
পরীক্ষ্য ত্বং বথা স্তাবে! নাবামিহ বিগহিতৌ |৮৭| 

এপ এপ পপ আদ শাপলা 
শপাপিপাীসপ 

তু 

অথ ধর্মণান্রে ব্রা্মণকতিয়য়োর্ভো্নে সহভাবো। নিধি তৎফললাঁতে কথ' সহভাবঃ 

ভংদিতাাঁহ মেতি। মহভোজাম্ একব্রভোঁদনম্, নৌ আবস্বৌঃ1৮৩| 

তত ইতি। আঁবেষ্টয বাছভ্যাং পবিবত্য। কুচেলৌ মূলিনবমনৌ 1৮৪ 

নেতি। ধাবযমি ধনী বর্তসে, ধাবয়ামি খণী ভিসি । অনশাদকঃ অস্মিন্ বিচারকর্ত1৮৫| 

মত্যমিতি। অনৃতং মিখা(1৮৬। 

তাবিতি। পনীনদ্য পবীক্ষন্ব, যণা তব পৰীক্ষর 1৮৭ 
চে 888878188576768296 83০ 

আঁমাঁদেব একত্র ভোজন নাই ব। হউক; কিন্তু আমাৰ ফল আপনি লাভ ক
কন? 

আমাৰ উপরে আপনার যদি অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে আপনি মৎকৃত ধর্ম গ্রহণ 

ককন' 1৮৩ 

ভীন্ম বলিলেন--“তাঁহাব পৰ বিকৃত বেশ ও মলিন বত দুইটা পুকৃষ রে 

ধার্ণ ও বেষ্টন কৰিয়া সে স্থানে উপস্থিত হইল এবং ভাঁহাবা প্বস্পব 

লাগিল? 1৮8॥ 

একজম ব্লিল--দভুমি আমা কিছুই ধার না, অপব জন উদ 

ধারি । তাহা পর ছুই জনেই বলিল-_-এই বিষয়ে আমাদের ছুই 

চলিতেছে, তাহাতে এই বাজ! বিচারক হউন 1৮৫ 

একজন বলিল- “আমি ইহা সত্য বলিতেছি থে তুমি আমাৰ দন 

অপব জন ব্লিল--“ভুমি মিথ্যা বলিতেছ, আমি 
নিশ্চয়ই তোমার খণ ধার | 



১৮৬৮ মহাভারতে শান্তি 

বিরূপ উবাচ। 

ধারয়ামি নরব্যাত্র ! বিকৃতস্তেহ 'গৌঁঃ ফলঘৃ। 

দদতশ্চ ন গৃহ্ীতি বিকৃতো! মে মহীপতে 11৮৮| 
বিকৃত উব(চ। 

ন মে ধারয়তে কিঞ্চিৎ বিবপোহ্য়ং নরাধপ !। 

মিথ্যা ব্রবীত্যয়ং হি ত্বাং সত্যাভাসং নরাধিপ ! ॥৮৯॥ 
রাজোবাচ। 

বিরূপ! কিং ধারয়তে ভবানস্ত ব্রবীতু মে। 
শ্রত্ব। তথা করিষ্যে২হমিতি মে ধীয়তে মনঃ 1৯০ 

বিরূপ উবাচ। 

শৃণুঘাবহিতো৷ রাজন! ঘখৈতদ্বারয়ামাহসূ। 
বিরৃতস্তাগ্ত রাঁজর্ধে ! নিখিলেন নরাধিপ 11৯ ॥ 

ভাঁরতকৌমুদী 
ধারদ্বামীতি। গোর্গোদানন্ত । দদতো! গেদানফলমেব 1৮৮ 
নেতি। স্ত্যমিব আভাসতে প্রকাশত ইতি সত্যাভাসং মিগ্যাবচ:1৮৯| 
বিরূপেতি। ধীয়তে অভিপ্রায়ং গৃহতি | প্বীঙ আদীনে” ইতি দৈবাঁদিকা ্বনেপদিধীধাতোঃ 

কর্তবি প্রয়োগ: 0৯৭ 

ভারতভাবদীপঃ 
বর্গমিতি। পুণ্যন্ত দাঁনেন পুণ্যং বদ্ধতে, ন তু ধনমিব দাঁনেন হীমত ইত্যর্থঃ।৭৭--৮৩। দ্ৌ 
পুরুযৌ কাঁমক্রোধৌ 1৮৪--৮৭॥ প্রার্থনা হি রাজঞোহনম্রূপেতি তত্ত কাঁমে। বিকৃতসংজ্রঃ। 
শাস্তিস্বভাবস্তাপি জাঁপকন্ যাচিত্াপি দীয়মানং ন্ গৃহাতীতি বাজানং প্রতি বঃ ক্রৌধঃ, স বিরূপ- 

তাহার পর তাহাঁঝ! ছুই জনই অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া রাজাকে এই কথ! বলিল বে, 
মহারাজ ! আঁপনি আমাদিগকে সেইৰপ পরীক্গ। কবিয়। দেখুন, যাহাতে আমর! 
নিন্দিত না হই ॥৮৭| 

বিপ বলিল-_“নবশ্রেষঠ বাঁজা | আমি বিকৃতেব গোদানেব ফল ধাঁবি ; অথচ 
আমি তাহা প্রত্র্পণ করিতেছি; কিন্তু বিকৃত তাহ। গ্রহণ কবিতেছেন ন।” ॥৮৮1 

বিকৃত বলিল--নরণাথ | এই বিৰপ আমাৰ কিছুই ধাবেন না; অথচ ইনি 
আপনাকে সত্যেব ম্যায় মিথ্য। বলিতেছেন" 1৮১॥ 

রাজা বলিলেন--বিবপ! তুমি ইহার কি ধাব, তাহা আমার নিকট বল? আমি 
শুনিয়া উপযুক্ত বিচার কবিব, ইহাই আমার মনের অভিপ্রায় ৯০ 



গর্বণি দ্বিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৮৬৯ 

অনেন ধর্মপ্রাপ্তযর্থং শুত৷ দ্ভা পুরানঘ !! 
ধেনুর্বিপ্রীয় রাঁজর্ধে ! তপঃ স্বাধ্যায়ণীলিনে ॥৯২|, 
তশ্তাশ্চায়ং ময়া প্লাজন্। ফলমভ্যেত্য যাঁচিতঃ। 

বিকৃতেন চ মে দং বিগুদ্ধেনান্তরাতুনা ॥৯৩| 

ততে। মে শুরুতং কর্ধ কৃতমাত্মবিগুদ্ধয়ে। 

গীবৌ চ কপিলে ত্রীত্বা বৎসলে বহুদৌহনে |৯৪॥ 
তে চোগ্র্ভয়ে রাজন! ময়া সমপবঙ্জিতে। 
যথাবিধি যথাশ্রদ্ং তদস্াহং পুনঃ প্রভে! | ॥৯৫।॥ 

ইহাদ্মৈৰ গৃহীত্বা তু প্রাচ্ছে দিগুণং ফলমৃ। 
এবং স্যাঁৎ পুরুষব্যাত্র ! রঃ শুদ্ধঃ কোহত্র দোষবান্ |৯৬| (বিশেষকম্) 

৬ পি শপ পাপা সস পিপি স্পা | সা পিপি সিসি ০৯ এক টা 

ভাঁবতকৌমুদী 
শুগুষেতি। নিখিলেন প্রকাবেণ সাকল্/ন শুণুষেত্যর্থ; (৯১ 

অনেনেতি। শুভ) শুভলন্গণী [৯২। , 

তন্তা ইতি। তন্তা ধেনোঃ তদ্ধেনুানস্তেত্যর্থ: ॥৯৩॥ 
তত ইতি। মে মন্লা। বংসলে বংসঘর়যুক্ত, দুহত ইতি দৌহনং ছুখীং বছুদৌহনং যয়োন্তে। 

উদবৃতয়ে কণ্মৈচিৎ ব্রা্ধণায়, সমপবর্জিতে দত্তে। তংফনং গৃহীত! পূর্নং ধেম্দানফপম্। এবং 

সৃতি ৯৪--৪৬| 

ভাবতভাবদীপঃ 
সংজঃ। গোঁ ফণং বাঁচং খেুমুপাসীতে”্তি শতের্ধেচুসরূপাযা বাচঃ জপন্ত ফবযিত্া্: 1৮৮ 

৯১ ধেহুর্মাকৃ। বিপ্রাঁঘ পবমেশ্ববার। ধ্মপ্রাধর্থ, ন তু স্বার্থম।৯২--৯৩। ততো! মে নয়া 

পশুঘয়দানেন ময় জপযজ্ঞফণং প্রপুমিদানীমন্মাতিদহং নে্ছামীত্য্২) 0৯৪--৯৫। ইহেতি। 

সপ উ 

বিষপ বলিল-+রাজ|! নরনাথ। রাজধি! আপনি অবহিত হইয়া সমস্ত 

শ্রবণ করুন, যে ভাবে আমি এই বিকৃতের খাণ ধারি ॥৯১॥ 
নিষ্পাপ রাজধি! এই বিকৃত ধর্মমলাভেব নিমিত্ত পুর্বে কোন তপন্থী ও বেদা- 

্যাযী ব্াহ্মদকে একটা শুভলক্ষণ। ধেনু দান কবিষাঁছিলেন।৯২| 
রাজা! তাঁহাব পব আমি যাইয| এই বিকৃতের নিকট সেই ধেম্ুদানেব ফল 

প্রার্থনা! করিয়াছিল'ম এবং এই বিকৃতও শুদ্ধচিত্তে আমাকে তাহ। দাঁন করিয়া- 
ছিলেন 0৯৩। 

স্প্প শা শপাপািপ পাপা তি টি তি 



১৮৭০ মহাভারতে শান্তি -. 

এবং বিব্দমানৌ স্বস্তামিহাভ্যাগতৌ নৃপ !। 
কুরু ধর্ণমধর্মং বা বিনয়ে নৌ সমাদধ 1৯৭| 
যদি নেচ্ছতি মে দাঁনং ঘথাদভমনেন বৈ। 
তানত্র স্থির! ভূদব! মার্গে স্থাপরিতাগ্য নৌ ॥৯৮ 

রাজোবাচ। 

দীয়মানং ন গৃহাসি খণং কথ্মাত্বমগ্ধ বৈ। 
যখৈব তেহভ্যনুজ্ঞনং তথা গৃহ্ঠী্ ম। চিরম্ ৯৯ 

বিকৃত উবাচ। 

ধারয়মীত্যনেনোক্তং দদানীতি তথা ময়! ৷ 
নায়ং মে ধারয়ত্যদ্বা গচ্ছতাং ধত্র বাঞ্ছতি ॥১০০| _ ॥১০০| 

 ভাবতকৌমুদী 
উভাবেবোচতুবেবগিতি। স্ব আবাম্। ধর্র্ং বা কুরু 'আবযৌবস্থতবশ্থ। নির্ণয়, তেন চ 

নৌ আবাম্, বিনে সে'জ-, সমাদণ গ্বাপর 1৯৭1 
যদীতি। অনেন দত্তং নব! চ তনগৃরীতং যণা! তথা চেদরং নে দানং এ্রহীতুং বদি নেচ্ছতি 

তদা। মার্গে পথে । নৌ মআবাঁম্1৯৮] 
দীখেতি। 'অভ্যনজানং মসাহুসতিঃ | না| চিবং ন বিশদ 0৯৯ 
পুরুষশ্রেষ্ঠ প্রভাবখ'লী বাঁজা! তৎপবে আমিও অনি দ্ধিব নিমিত্ত এক 

পণ্য কার্ধ্য কবিয়াছিলাম অর্থাৎ ছুইটা বংসঘুক্ত ও চুর দুগ্ধবতী কপিলাধেমু 
ক্রয় কবিয়া তাহা য্থাবিধানে ও শ্রন্ধাব সহিত কোন উদ্ছবৃত্তি ব্রক্গণকে দান কবিয়া- 

ছিলাম; আজ আবাব সেই দানেব দ্বিগুণ ফল ইহাকে দান কবিতেছি। এই 
অবস্থায় আমাদেব মধ্যে কে দোবী, কেব। নির্দোষ ? ॥৯৪--৯৬| 

উভয়ে বলিল--'বাঁজ। ! আঁমবা এইবপ বিব'দ কবিতে থাঁকিয়া, বিচাব লাভেব 

জন্য মাপনাব নিকট আসিয়াছি ; অতএব আপনি এখন বিচাব কবিয়! আমাদের 
মধ্যে কাহার ধর্ম ব| কাহাব অধর্ধ, তাহা নির্ণয় কবিয়। দিন ; আমাদিগকে সৌজন্যে 
স্থাপন ককন ॥৯৭॥ 

ইনি দান কবিয়াছিলেন, আমিও যেমন তাহা গ্রহণ কবিয়াছিলাম ; তেমন 
আমার দাঁন ইনি ধদি লইতে ইচ্ছ। না কবেন, তাহা হইলে আপনি স্থিব হইয়া 
সুবিচাব কবিয়! আমাদিগকে সৎপথে স্থাপন ককন? ৪৯৮1 

বাঁজা বলিলেন--'বিকৃত! এখন ইনি খণ শোধ করিতেছেন, তুমি তাহা 

গ্রহণ কবিতেছ না কেন? আমি যেমন অনুমতি কবিতেছি, তেমনই তুমি তাহ! 
গ্রহণ কব, বিলম্ব কবিও না” ॥৯৯॥ 



পর্বণি দ্বিনব্যধিকশততমৌহধ্যায়ঃ। ১৮৭১ 
রাজোবাচ। 

দদতোইস্থ ন গৃষ্নাসি বিষমং প্রতিভাতি মে। 
দণ্যে। হি ত্বং মম মতো! নাস্তযত্র খলু সংশয়ঃ ১০১) 

বিকৃত উবাচ। 

ময়াস্ত দত্ত রাছর্ধে। গৃহীয়াং তৎ কথং পুনঃ । 
কামমত্রাপরাধো মে দগ্মাজ্ঞাপয় প্রভে|। |১০২॥ 

বিরূপ উবাচ। 
দীয়মানং বদি ময়। নৈষিয্যসি কথঞ্চন। 
নিষস্তাতি ত্বাং নৃপতিরঘং ধর্মানুশাসকঃ ॥১০৩| 

বিকৃত উবচ। 
স্বং ময়া যাঁচিতেনেহ্ দত্তং কথমিহাদ্য তৎ। 
ৃীয়া ীয়াং গচ্ছতু ভবানগ্যনুজ্ঞা ং দানি তে 0১০৪] 

ভাবতকৌমুদী 
ধাবয়ামীতি। অর বিবপঃ, গচ্ছতাং গচ্ছতু ॥১০০? 
দদত ইতি। বিষনমন্তাদ্যম। দণ্যো দ্ুনীকক 1১০১ 
ময়েতি! কামং যণে্টং দণ্ডগিতি স্বন্ধঃ॥১০২। 
দীয়েতি। নৈষিঘাসি গ্রহীতুমিতি শেষ; | নিব*ম্তি দণুয়িষ্যতি ॥১০৩| 
শবমিতি। ম্বং ব্থকীরং দানফশগূ, যাচিতেন বিরূপেখৈব তব গ্রার্থিতেন ॥১০৪| 
বিরুত বনিল-_'ইনি বলিযাছেন 'আমি ধাধি এবং আমি বনিয়াছি “আমি দান 

করবি $ ইহাতে ইনি ঘি আমাব কিছুই না! ধাঁবেন, তবে ইহাঁব যেখানে ইচ্ছা সেই- 
খানে বান? ॥১০৩। 

বাজা বলিলেন- “বিকৃত! বিবপ তোমাকে দান কবিতেছেন, তুমি তাহা 
গ্রহণ কবিতেছ ন।, ইহা অন্যায় বলি! আমাব মনে হইতেছে ; অতএন তুমি আমাব 
মতে দণডনীষ--এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ১০১ 

বিকত বলিল--বাঁজধি| আমি উহাকে যাহা দান কবিয়াছি, ভাহা আবাৰ 
কি করিঘ। গ্রহ কবি) অতএব প্রভু! এ বিষয়ে যর্দি আমাঁব অপবাধ হয, তাহা 
ইইলে আপনি আমার উপবে ইচ্ছানুব দণ্ডের আদেশ ককন' 1১০২ 

বিঝপ বলিল-_“ বিকৃত! আমি দান কবিতেছি, তুমি যদি তাহা! কোন 

পরকাবেই গ্রহণ কবিতে ইচ্ছা না কব, তাহা হইলে ধর্মানুসাবে শাসনকর্তা এই বাজ। 
তোমাকে দণ্ডিত কৰিবেন' ॥১ ০ 

4 

পাপ ও ও ছক লা ৬ ভে অপ 



১৮৭২ মহাভারতে শপ্তি-- 

্রাক্ষণ উবাচ। 
শ্রুতমেতত্বয়া রাজন! অনয়োঃ কথিতং ছয়োঃ। 

প্রতিজ্ঞাতং ময়া যত্তে তদ্গৃহাণাবিচারিতমূ ॥১০৫।॥ 

রাজোবাচ। 

প্রস্ততং সুমহৎ কার্য্যমনযোরগহ্বরং যথা । 
জাপকস্ত দৃট়ীকারঃ কথম্তেগুবিষ্যাতি ॥১০৬| 

বদি তাল গৃামি ত্রাক্ষণেনাপবঞ্জিতম্। 
কথং ন লিপ্যেয়মহং পাপেন মহতাগ্ বৈ ॥১০৭| 
তো! চোবাচ স রাজর্ষি কৃতকার্য গমিযথঃ | 
নেদানীং মামিহীসাছা রাঁজবর্থে। ভবেন্মূষ! ॥১০৮। 

ভাবতকৌমুদী 
শ্রতমিতি। গ্রতিজ্ঞাত জপফনং দ্বাতুং গ্রতিশ্রতম্ 1১০৫॥ 

গুস্থতমিতি। অনয়োরিরূপবিকৃতয়োঃ কা্ধ্যং ষথ] গহববং গহ্বববং গভীবং দুপ্রবেশমিতার্থই, 

তথ! আবয়োবপি প্রস্ততং প্রাক্ প্রবর্িতং স্মহৎ কাধ্যম্, গহ্ববং দুশ্রবেশম। জাঁপকন্ত অন্ত 
রাহ্মণন্ত দুটীকাবঃ মতকর্তুকজপফনগ্রহণে একাস্তাগ্রহো! বর্জতে। অতএবৈতৎ কাঁধ্যং কথং 
কীদৃশং ভবিষ্যাতি। শ্বগতোক্তিবিয়ম্ ॥১০৬| 

য্দীতি। অপবর্ধিতং দুর্তং দানফলম্। ইয়মপি স্বগ্রতৌক্তিঃ 0১০৭॥ 
তাবিতি। কৃতকার্যো মত্তঃ স্থবিচাবনাভাৎ কৃতাঁথে 11১০৮ 

বিকৃত বলিল--বিবপ ! তুমি আমাৰ নিকট প্রার্থনা কবাঁয় আমি স্বকীয় 
দানফল তোমাকে দান কবিয়াছি, এখন আবাব ভাহা গ্রহণ কবি কি প্রকাবে? 

অতএব আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি, তুমি চলিয়া যাও ॥১০৪॥ 

্রাক্মণ বলিলেন__বাঁজা! আপনি ইহাদেব ছুইজনেব কথাই শুনিলেন। 
অতএব আমি আপনাকে যাহা! দান ববিবার জন্ত প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, তাহ! আপনি 
বিনাবিচাবে গ্রহণ ককন? ॥১০৫॥ 

বাজ! (শ্বগতভাবে) বলিলেন--'এই বিব্প ও বিকৃতেব কার্য্য যেমন গভীব, 
তেমন এই ব্রাক্ষণেব ও আমাৰ প্রস্তাবিত গুকতর কার্ধ্যও গৃতীব। এ দিকে 
আমাকে দিয়া জপফল গ্রহণ কবাইবার জন্য এই জপকাবী ব্রাক্গণেব তীব্র আগ্রহ 
রহিয়াছে; স্থৃতরাং এই কার্য্যট! কিবপ হইবে ?॥১০৬ ণ 

ব্রাহ্মণপ্রদত্ত জপেব ফল যদি আমি গ্রহণ ন! কবি, তাহা হইলে গুকতব 

পাপে লিপ্ত হইব না কেন ?॥১০৭। 

শশা 



পর্বণি দ্বিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৮৭৩ 

স্বর্ণ পরিপাল্যন্ত রাজ্ঞামিতি বিনিশ্চয়ঃ | 

বিপ্রধর্মশ্চ গহনে। মামনাত্ানমাবিশৎ ॥১০৯ 

ব্রাক্মণ উবাঁচ। 
গৃহাণ ধারয়েহভঞ্ যাচিতং সংশ্রস্তং ময়া । 
ন চেদৃগ্রহীষ্যসে রাজন । শপিষবে ত্বং ন সংশয়ঃ ॥ ১০] 

রালোবাচ। 

ধিগরাজধর্মমং বস্তাযং কার্য্যস্তেছ বিনিশ্চয়ঃ | 

ইত্যর্থং মে গ্রহীতব্যং কথং তুল্যং ভবেদিতি ॥১১ || 

এষ গাণিরপূর্বং মে নিক্ষেপার্থং প্রধারি ত১। 
বন্মে ধারয়সে বিপ্র ! তদিদ্ানীং প্রদীয়তাম্ ॥ ১২॥ 

ভারতকৌমুদী 

খ্বেতি। গহনে। দুরূহঃ, অনাত্মানম্ অপ্রশস্ত/টত্তং ম'ম্, মাবিশৎ আশ্রয়ৎ বিপগ্রবদেৰ প্রার্থন। 

গ্র্ণয়োরুভয়োবেব কবণান্দিতি ভাঁবঃ ॥১০৯। 

গৃহাণেতি। ত্তয়। মমান্তিকে মদীয়ং অপফ দং যাচিতম্, ময়] চ তন্দাতুং সংশ্রতং প্রতিশ্রুতম্ । 

অতএবাহ্ং তব খাং ধাঁবয়ে। তেন চ তদ্জপফণং গৃহাণ ॥১১০। 

ধিগিতি। যন্ত বাঁজধন্ন্ত কার্ধাস্ত ক ত্রিয়কর্তৃক গ্রতিগ্রহকর্মাণঃ সন্ধে অয়ং বিনিশ্চয়ঃ । তুলা 

গ্রহণফণম্ ১১১| 
লিপ অজ ৬ . পিপি ছি লা পি জট ক ৯ সি বসমিি সিস্ট পিজা জি অগা 

তাবপব, বাজধি ইক্ষণকু সেই বিবপ ও বিকৃতকে বলিলেন-- “তোমবা! কৃতকার্য 

হইয| যাইবে। বাঁজধর্ম এখন আমাকে প্রাপ্ত হইয। মিথ্যা হইবে না ॥১০৮॥ 

রাঁজাদেব রাজধন্্ন পালন কবিতে হইবে__ইহ। নিশ্চঘ ॥ আবাব ছুবহ ত্রাদ্মাণ- 

ধর্মও আমাকে আসিয। আশ্রয় কবিয়াছে। তাহাব কাবণঃ আমাৰ মন প্রশস্ত 

নহে? ॥১০৯॥ 

্রাহ্মণ বলিলেন--“বাজ। ! আপনি আমাব জপেব ফল প্রার্থনা কবিষাছিলেন, 

আমিও তাহ! দিতে প্রতিশ্রুতি দিযাছিলাম; স্ৃতবাং আমি আপনাব খণ ধাবি। 

অতএব আঁপনি তাহা৷ এখন গ্রহণ ককন ১ যদি আপনি গ্রহণ ন। কবেন, তাহ! 

হইলে নিশ্চযই আমি আপনাকে অভিসম্পাত করিব? ॥১১০। 
রাজা বলিলেন-__'প্রতিগ্রহকার্ধ্যসম্বন্ধে যে বাজধর্্েৰ এইবপ নিশ্চয হইল, 

দেই বাঁজধর্্মকে ধিকৃ। ত্রাক্ষণেব ও আসব কি কবিযা সমান ফল হইবে, এই 

জন্যই আমাৰ গ্রহণ কবিতে হইবে? ॥১১১। 
পু ২৩৫ 



১৮৭৪ মহাভারতে শান্তি 

ব্রাহ্মাণ উবাচ। 

সংহ্তাং জপত বাঁবান্ গুণঃ কশ্চিহ কৃতো ময় । 

তৎ সর্বং প্রতিগৃহ্রীঘ বদি কিঞ্চিদিভান্তি মে ॥১১৩| 
রাজোবাচ। 

জলমেতন্লিপতিতং মম পাণৌ দ্বিজোতস 1 | 
সমমস্ত সহ্বোপ্ত গ্রতিগৃছ্বীতু বৈ ভবান্ ॥১১৪॥ 

বিরূপ উবাচ। 
কামক্রোধো বিদ্ধি নৌ ত্বমাঁবাভ্যাং কারিতো৷ ভবান্। 
সহেতি চ বছুক্তং তে সম! লোকাস্তবান্ত চ |১১৫| 

ভারতকৌমুদী 
এয ইতি। এষ মে পাণিঃ লিক্দেপার্থং গৃহীত্বা পুনর্দানার্ঘন্ অপূর্বং গ্রনারিতঃ পুর্ব দ 

গ্রসাবিতঃ। ইদানীন্ক রাজধর্দবক্ষান্নবোধাদেৰ প্রসার্ধত ইতি ভাব; ॥১১২। 

সংহিতামিতি। সংহিতাং গায়ত্রীম। কিঞ্চিৎ জপফলম্ 1১১৩ 
জলমিতি॥ সমং তুল্য ফলম্, সহৈব ধুগ্রপদেব আঁবয়োু'গপদেব দানপ্রতিদানকোঃ সবাদ 

ফলং ভবত্তিত্যর্ঘঃ 1১১৪॥ 
কামেতি। নৌ! আবাঁম্। কাঁবিতো গ্রহণমিতি শেবঃ। তে ত্র অত্রারদভিপ্রায় 

বা্মণন্ত জীবনকাঁম এক বিরূপো। নামকঃ পুরুষ) আঁধুঃশেষেংপি জীবনকামাদেব তন্ত বি্পত্ব্, 
তথাবিধবিধাতৃনিয়মবিনুদ্ধকবণীচ্চ ধর্ঘ কাল-মৃত্যু-যমাঁনাং ক্রোধ এক বিক্ৃতো লামাঁপবঃ পুক্রধণ 
চিত্তবিকাবকবণাঁৎ। তাভ্যাঞ্চ ত্রাদ্গণন্ত রাজস্চ শ্বস্বৃত্ীন্তপ্রদর্শনেন সতি পরিবর্তনঃ কারিত- 
দিতি 1১১৫॥ 

ভারততাবদীপঃ 
প্রতিগৃহাণি পুনঃ গ্রতিদালং কবিদ্যামীত্যর্থঃ ॥৯৬_-৯৯ ধারগ্নামীতি অপ্রতিগ্রহেশৈবাহদেত" 
মন্থণং কবোনীত্যর্থঃ ॥১০০--১১১1 লিঙক্গেপার্থং প্রতিগৃহ গ্রদানার্থদ্ 1১১৩) সনং দানন্ত 

পুর্ব আমার এই হস্ত একবার দান কবিয়া! আঁবাব গ্রহণ করিবার জন্য গ্রসাবিত 
হয় নাই। সে যাহা হউক, ব্রাহ্মণ; আপনি আমাব যাহা ধারেন; তাহা এখন 
দিন? ॥১১২। 

ব্রাহ্মণ বলিলেন--“আমি গায়ত্রী জপ করিয়া যত পবিমাণে কোন ধর্ম করিয়া 
থাকি এবং তাহাঁব যদি কিছু ফল আমার থাকে, দে সমস্তই আপনি গ্রহণ 
করুন? ॥১১৩॥ 

রাজ! বলিলেন_ -“ব্রান্মণশ্রেষ্ঠ | আমার হস্তে আপনার এই দানেব জল নিপতিত 
হইয়াছে, এখন এই দাীনফল একদাই আমাদেব সমান হউক, আপনিও গ্রতিগ্রহ 
ককন' ॥১১৪॥ 



পর্বশি দ্বিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৮ 

নায়ং ঘারন্নতে 'কিঞিজ্জিজ্ঞাল! স্বৎকৃতে কৃত1। 

কালো! বর্ধস্তথ! মৃত্যুঃ কামক্রোর্ধো তথা যুবায্ (১১৬ 
নর্বমন্তোন্তনিষর্ধে নিবৃউং পশ্যতস্তব 1 
গুচ্ছ লোকান্ জিতান্ স্বেন কর্ম যন্ত্র বাঁঞুলি |১১৭া 

ভীস্র উবাচ ॥ 
জাপকানাং ঘলাবাণ্তি্য়া তে সঙ্গত! 
গ্রতিঃ স্থার্নঞ্চ লেকিশ্চি জাপকেন যথ| 'জিতঠি 1১১৮1 

নেভি! অয়ং ধিকৃভঃ কিঞ্দিপি মহ্থং ন ধারয়তে, তথাপি শবৎকৃতে খু্নিমিভং প্রাঙ্গণাঁজ্ঞগ- 
ফরগ্রহণং মমোচিতমিতি ভব বৌধার্থমিত্যর্থ;, জিজ্ঞাস? গৰ বিষেকজ্ঞানেচ্ছা আবাত্যাং কৃত1। তথা- 

'পদেন ঘমসমুচ্চয়ঃ1 ঘুবাং ব্রা্ষণবাজানৌ, সর্বং জনবৃদ্দম্ অন্টোন্যলিককর্ষে ধুবযোবরক্ষণবাজোঃ 
'রম্পববাক্সংঘর্ষে, পন্তত এব ভব সমীপে নিঘষ্টম্ আবাভ্যাং পীক্ষিভং কঃ কিং বিচাব্রয়তীতি 
বিৰিক্ত মিভ্ার্থঃ ॥১১৬৩-_-১১৭॥ 

জাঁগকানামিতি৭ ব্প্রদর্শিতা জ্ঞাপিতা। গতিরবন্থা ॥১১৮। 

ভাবতভাবদীগঃ 
স্তাঁদিতি ভাবঃ1 কাঁরিতঃ প্রতর্ডিভ:। সংপদার্ধে। বাজাত্র সম্থোধযং ॥১১৫॥ নায়মিডি 

'আখ্যারিকাতাৎপর্ধামাহি! শুৎরুতে বাঞে। বোধার্থম্ ॥১১৬| নিরইষ্ পবীক্ষিতম্ ১১৭।॥ জাঁপকানা- 
মিভি৭ পতিমূ'ক্তিত, স্থানং ব্রত্ধলেকি 'লৌকাঃ হূর্যাদিস্থার্নানি ) এতে যথ। দিভাত্থ! 

এসসি 

বিবপ বলিল--রাঁজ। ! আপনি আমাদিগকে কাম ও ক্রোধ বলিয! অবগত 
হউন; আমরাই আপনাকে এই কার্ষ্ৰে প্রবন্তিত কবিয়াছি। তাৰ পব আপনি বে 
বলিলেন--যুগ্থপৎ মান ফল হউক” তাহাতে আপনার ও এই ব্রাঙ্মণেব সমান স্বর্ন 
হইবে ॥১১৫॥ 

মহাবাজ ! ইনি আমাব নিকট কিছুই ধাবেন না$ তথাপি আপনাব কর্তব্য- 

বোধেব জন্যই আমব! এই বাদানুবাদ কবিষাঁছি এবং ব্রাহ্মণেব ও আপনাব পবস্পব 

বিবাদে আপনার সমক্ষেই কাল, ধর্ন, যম, মৃত্যু, কাম, ক্রোধ ও আপনার! ছুইজন-- 

এই সকলকেই আমবা পৰীক্ষা কবিলাম ১ এখন যে লোকে ইচ্ছা, আপনি স্বকর্ণ- 

বিজিত দেই লোৌকেই গমন ককন' ॥১১৬--১১৭॥ 

- ভী্ম বলিলেন_ঘুধিঠিব! এই আমি তোমাৰ নিকট অজপকাবিগণেব ধল- 
প্রাপ্তির বিষয় বলিলাম এবং জপকারী লোক যাহা৷ যাঁহ! জয় কবেন, সেই গতি, 

স্থান ও লোকের বিষয় কহিলাম' ॥১১৮। 



১৮৭৬ মহাভারতে শার্তি-: 

প্রয়াতি সংহিতাধ্যায়ী ব্রহ্মাণং পরমেভিনমূ। 

অথবাগিং সমারাতি দূর্য্যমাবিশতেহপি বা ॥১১৯| 

স তৈজসেন তাঁবেন যদি তত্র রমত্যুত। 

গুণাংস্তেষাং সমাধে রাগেণ প্রতিমোহিতঃ ॥১২০॥ 

এবং দোমে তথা বায় ভূম্যাকাশশরীরগাঃ | 

সরাগন্তত্র বসতি গুণাংস্তেষাং সমাচরন্ ॥১২১॥ 

অথ তত্র বিরাগী স গচ্ছতি ত্বথ সংশয়মূ 

পরমব্যয়মিচ্ছনূ স তমেবাবিশতে পুনঃ ॥ ২২॥ 

ভাবতকৌমুদী 

রয়াতাতি। সংহিতাণ্যারী গায়ত্ীজাগী, বর্ধাণং ব্র্ষলোকম্। অযিংসত্যমপি তগ্মোলোঁকা- 

দিতার্থঃ ॥১১৯| 

মইতি। টতৈজদেন ভাবেন মানসিকেন বাণেণ, তত্র তেধু লোকেযু রমতি তুত্যতি, তদা 

তেধাং গুণাঁন্ লোকনিয়ন্ত্রাদিধন্মান্, সমাধত্তে গৃহ্াতি /১২০ 

এবমিতি। সোমে চন্দ্রলোকে, বাহ বাধুলোকে, ভূমাকাশয়োসর্ভাগগনয়োঃ শরীরে 

মনুষ্াদিনক্ত্রাপ্ভাকাবৌ গচ্ছতীতি সঃ, সবাগ? তত্ত্বর্মাভিলাধী সন, তেষাং গুণান্ ধর্মান্ঃ দমাচরন্ 

গৃহৃন, তত্র তেষু সোমাদ্দিলেকেযু বসতি 7১২১॥ 

7. অথেতি। জ গারত্রীজাগী, তত্র তেয়ু অগ্যাদিলোকেষু যদি সংশবং গচ্ছতি এয লোক: স্থারী 

নবেতি সন্দেহ প্রাপ্রতি, তা! সতেযু লোকেযু বিবাগী মন্, অব্যরমাপেক্ষিকমবিনশ্ববং পরম্ অন্য 

লোকমিচ্ছন্ ত* লোকং ব্রহ্মলোকমেব পুনবাধিশতে ॥১২২| 

ভাবতভাবদীপঃ 

কীর্তবিব্য ইতি শেষঃ ॥১১৮। তেষু স্থানমাহ--প্ররাতীতি॥ বিবক্তস্ত ফলসুক্ু। বাগিণা* 
লোকানাহ--অধবেতি। অগ্িমগ্রিশোকম্। এবমুত্তবর ॥১১৯॥ তৈজসেন তেজোমরেন স্বপ্ন 

কপেণ॥১২৭। ভূমিশবীবে ঘণ্হেপি গচ্চতি তথা 'আকাশশবীবে নিবালম্বেহপি গচ্ছতি * তেষাং 

্রয়্রীজপকাবী লোক পৎমপদস্থিত ব্রহ্মা লোকে গমন কবেন কিংবা অগ্নি- 

লোকে যান, অথবা হূর্য্যলোকে যাইয়া প্রবেশ কবেন ॥১১৯॥ 

তিনি ষাদ দেই সকল লোকে যাইয়া মনের অনুবাঁগ অনুসারে আনন্দ ভোগ 

কবিতে ইচ্ছ। কবেন, তাহা হইলে অন্নুবাগমুগ্ধ হইয়। তত্রতা লোকদিগেব গুণ গ্রহণ 

পাবেন ॥১২০॥ 

আব সেই গায়ত্রীক্গপকাবী বাগযুক্ত হইলে চন্দ্রলোক, বাযুলোক, মর্তলোক 

ও অন্তবীক্ষলোকেব যোগা শবীব ধারণ কবিয়। তত্রত্য লোকদিশেব গুণ গ্রহণ 

. কবিয়া সেই মকল্গ লোকেব কোন লোকে বাস কবেন ॥১২১॥ 



পর্বণি ছিনবত্যাধকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। শ৮গ৭ 

অস্ৃতাচ্চান্থৃতং প্রান্তঃ শান্তীতূতে। নিরাত্ববান্! 
ব্রহ্ধডূতঃ সনিদন্বিঃ সুখী শান্ত নিরাময় |১২৩। 
ব্রহ্মস্থানমনাবর্তমেকমক্ষরদংজ্ঞকম্ $ 

হুঃখমসরং শাস্তং স্থানং তৎ প্রতিপন্ধতে ॥ ২৪% (যুগ্মকম্) 
চতুর্ভিলক্ষণৈহীনং তথা ষড়ভিঃ সযোড়শৈঃ | 
পুরুষং তমতিক্রম্য আকাশং প্রতিপন্ততে ॥১২৫॥ 

পপ আজ আপ পপ শীট ৮ শশা শা শশা 

ভারভকৌদুঘী 

অমৃভাঁদিভি। অনুভাৎ অমৃততুল্যাৎ স্থকরাৎ তক্মঁং ব্রদ্মনৌকাদগ্ি বিরাণী সন্ঃ অমৃস্ধং 
হাকষপ্রাঞচ;, খাস্তাভূতে। রাগযেধা দিশৃন্ঠঃ, নিরাত্মবান্ অপরীরী, ত্র্বভৃতঃ সক্ছিদানন্নরূপঃ নির্ঘন্থঃ 
শীতোধ্খদিদন্দুঃখরহিত:, সর্বদা সখী, শান্ত শমাঘিতঃ, নিরাময়ে। নিকপত্্রবস্চ ষবন্, ব্রহ্বরপম্, 

অনাবর্তম্ আবৃভিরহ্তিম্” একং সন্দাতীয়দ্ধিতীষশূত্তম, অক্ষরসংজ্ঞকম্ অছুঃখমজবং শান্তং সর্নশান্তি- 

অয়ঞ্চ তৎ হন ব্রন্ধ প্রতিপগ্তে প্রাপ্রোতি 4৯২৩--১২% 

উক্তসগপবর্প্রাণেরনিচ্ছারাং কিং প্রাঞ্ধোতীত্যাহ চতুর্ভিরিতি ৭ ভমাকাঁশম্ আকাশবরশবীরং 
অগ্ুণং ব্রহ্ম অতিক্রম্য, চত্ুর্ভিঃ, লক্ষাতে জ্ঞায়তে এভিরিতি লক্ষণ্ননি প্রত্ক্ষান্টমালোপমান 

শববপাঁনি প্রমাণানি তৈহীনমূ, যোড়শভিঃ প্রাপানসমালোদানবানাধ্যাঃ পঞ্চ বার়বঃ পঞ্চ 
জানেনা ি, পঞ্চ কর্পেনদিয়াণি মলশ্চেভি যোভশস-খ্যকপদার্থৈঃ স্েতি ন যো -শৈ ক্ষুখাঁপিপাস] 

'শোকমোহজবা বৃত্ারূপৈঃ ষড় ভিন্তরদৈশ্চ, তথা হীনং পুকত্বং তুবীয় বর্ষ, গ্রতিপগ্থতে গায়ত্ী- 

'জাগী প্রাপ্ধোতি ॥১২৫॥ 

ভারতভাব্দীপঃ 
ুর্যাদিমোকপাঁলানাং গুণান্ প্রকাশকত্তাদীন্।১২১॥ অথেতি 1 তত্রায্যাদৌ তমেব পবমেঠিন 

'মেব, পবসুংকষ্টম, অব্যয়ং মোন্সং ক্রমত ইচ্ছন্॥১২২॥ অমৃতাৎ পবমেটিভাবাৎ আঁপেক্ষিকামৃতাদ- 

মৃত" কৈবশাখাং সুখাম্ৃতস্। শাসীভৃতঃ নিষ্কাম:। নিবাত্মবান্ আত্ম! বুদধিন্তঘান্ অহঙ্কাব- 

শুঘ্চিত,। অতএব ব্রন্মভৃতঃ নি্থঃ দুখনবঃধাতীতঃ। নিবামযঃ ঘতরর্শনহীনঃ ॥১২৩। 

রব স্থান, ব্র্্ানম্, অনাবর্তদ্ আবুতিশল্ম॥১২৪। জাপকানাং পারধ্তিকফপমাহ _চতৃভি 

আব তিনি হদি এই লোক স্থাধী হইবে কি না--এইবপ সংশষ কৰিব! তাহাতে 

বিবাগী হইয়। অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ত্রন্মলোকে যাইতে ইচ্ছা কধেন, তাহ! হইলে 

আবাব তথ! হইতে ব্রহ্মলোকেই যাইতে পাবেন ॥১২২॥ 

আবাব যদি তিনি ,সই ব্রহ্মলোক হইতেও বিবাগী হন, তাহা হইলে বর্ধব- 

প্রধান মুক্তি লাভ কবিয়। বাগঘেযাদিশৃন্য, অশবীবী, ছন্বছুখবিহীন, চিবসুধী, সর্বধ 
শান্তিময় ও নিকপ্রব পবরন্মস্ববপ হইয়া আবৃত্তিবহিত, অদ্বিতীয়, অক্ষবসংজ্ঞক, 

ছুখ ও জবাবজিত সর্ববশাস্তিমষ সেই পবত্রহ্ধ লাভ কবেন ॥১২৩--১২৪॥ 



১৮৭৮ মহাভারতে শার্তি - 

অথ নেচ্ছতি রাগাত্ম! সর্বং তরধিতিষ্ঠতি। 
যচ্চ প্রার্থয়তে তচ্চ মনসা প্রতিপদ্ভতে ॥১২৬। 

অথবা! চেক্ষতে লোকান্ সর্বান্নিরয়সংজ্ৰিতান্। 

_ শিষ্পৃহঃ সর্বতো! মুক্তস্তত্র বৈ রমতে সুখম্ 1১২৭| 

ভারতকৌমুদী 
অথেতি। অথ গায়ত্রীজাপী বাগ আত্মনি বন্ত স বাগাত্মা বিষয়াভিলাধী সন্, বদি তং 

পুকষমপি নেচ্ছতি, তদ1স তৎ সর্ব নিরযাদিত্বনমধিতিঠতি। কি তত্র মনসা! ঘৎ সাশ্রাজ্যাদিকং 

প্রার্থর়তে, তচ্চ প্রতিপঞ্ধতে ॥১২৬। 

অথবেতি | অধবা স গায়ত্রীজাগী নিবরসংভ্রকান্ প্রাগুক্রনিবন্াখ্যান্ সর্ধধান্ লোকান্ 

ঈক্ষতে নম্ববতয়া! পর্ধ্যালোঁচয়তি, তব সর্ধবতে। নিষ্পৃহো! সুক্তশ্চ সন্, তত্র মুক্তাবেব চিরং নুখং 

বমতে 0১২৭ 

ভারতভাবদীপঃ 

বিতি। চতুর: প্ততক্ষাগমাহুমানঢেতোভি: লক্গণৈঃ লক্ষাতেহনেনেতি বু!ৎপত্তা জঞাপকৈত্ীনং 

রূপগুণসন্ন্ধজডত্বাদিভিং পূর্বেধতৈর্ধিবহিতম্1 অতএব বড়ভিরন্মিভিঃ অশনাপিপাসাভ্যা: 

গ্রাণধন্মাভ্যাং শোঁকমোহাভ্যাং চি্ধর্দাভাং জবামৃত্যভ্যাং দেহধর্থাত্যাঞ্চ হীনঞ্চ তদন্ত্বাৎ। 

অতএব প্রাণাষ্ঠাত্বকযোড়শগণেনৈব তেহশনাদরঃ সহিতান্তৈঃ। প্রাণাগ্তাশ্চ “প্রাগাদ্ছদ্ধাং খং 

াযুর্্যোতিবাঁপঃ পৃথিবীন্দিয়ং মনোইগমননীর্ধাং তপৌমন্াঃ কর্্টলোকেযু নাম চ” ইতি শ্রত্যতঃ। 

আকাশং কাবং ব্রহ্গাতিক্রম্য পুকষমন্ুপাধিচিন্াত্রং প্রতিপগ্ভত ইতি সন্বদ্ধঃ॥৯২৫। নেচ্ছতি 

পুবপ্রাপ্তিমিতি শেষ: | সর্বঘ সর্বাত্মকং তং আকাশাখাং কাবণমূ অধিতিষ্ঠতি তদভিমানী 

গায়ত্রীজপকাবী সেই সণ ব্রহ্মলাভেও সন্ত না হইলে ভীহাকেও অতিক্রম 

কৰিয়া নিও ব্রহ্মালাভ করেন; সেই নিপু ব্রন্দেব প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও 

শব্ব_এই চাবিটা প্রমাণ নাই; ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জবা ও মৃত্যু-এই 

ছয়টা তবঙ্গ নাই এবং প্রাণাদি পঞ্চবাধু, পঞ্চ কর্সেন্ডরিয়, পঞ্চ জ্ঞীনেক্্িয় ও মন_এই 

যোলটী 'উপকবণও নাই; কিন্তু তিনি কেবল চিত্ম্ববপ ॥১২৫॥ 

অথবা সেই জপকাবী যদি বিবয়াভিলাষী হইয়া সেই নিগুণ ব্রহ্মকেও লাভ 

কৰিতে ইচ্ছা না কবেন, তাহা হইলে তিনি পূর্বেবাক্ত নিবয়াদি সমস্ত লোকে 

অধিষ্ঠান কবিতে পাঁবেন এবং সেখানে অধিষ্ঠিত হইয়! মনে মনে যাহা! প্রার্থনা 

করেন, তাহাই লাভ কবিতে সমর্থ হন ॥১২৬1 
অথব! তিনি যদি পুরেবীক্ত নিবয়নামক সমস্ত লোককেই নশ্বব বলিয়া মনে 

কবেন, তবে সর্বব্র নিষ্পুহ হইয়া নির্ববাপমুক্তি লাভ কবিয়া৷ তাহাতে চিরকাল 

নুখ অন্থভব কবিতে থাকেন ॥১২৭॥ 



পর্বণি ভ্রিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৮৭৯ 

এবমেষা মহারাজ ! জাপকস্ত গরতির্যথা 

এততে সর্বমাখ্যাতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছদি ॥১২৮। 
ইতি শ্রীমহাতারতে শতসাহজ্াং সংহিতীয়াং বৈযোসিক্যাং শীস্তিপর্ববণি 

মোক্ষধর্ম্ণে জাপকৌপাখ্যানে দ্বিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ |] ক 

ত্রনবত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়। 

5৩. 

বুধিষ্ঠিব উবাচ। 
কিমুত্তরং তা তৌ ম্ম চক্রতুন্তম্ত ভাষিতে। 
্রাহ্মণো বাথবা রাজা! তন্মে ভ্রহি পিতামহ! |১| 

ভাবতকৌমুদী 
এবমিতি। জাঁপকন্ত যথা এষা গতিঃ, এবং তথা উক্তমিতি শেষ: ॥১২৮। 

ইতি ম্হামহোপাধ্যায়-ভাঁবতাঁচার্্য-শ্রীহবিদাসসিদ্ধান্তবানীশভট্াচার্ধ্যবিবচিতায়াং মহাঁভাবত- 

টাকায়াং ভারতকৌ মুদীসমাধ্যায়াং শাস্তিপর্ববণি মোক্ষধর্শে দিনবত্যধিকগততমোহধ্যায়ঃ ॥%| 

কিমিতি। তত্ত বির্পন্ত ভািতে ”সমা৷ লোকাস্তবান্ত ৮” ইতি বাক্যে ॥১ 
ভাবতভাবদীপঃ 

ভবতি। যচ্েত্যনেন “স যদি পিতৃলোককাঁমো ভবতি ্বল্লাদেবাস্ত পিতবঃ সমুভিঠস্তি” ইত্যাদি- 
শ্রতেবর্থ; সত্যকামঃ সত্যসক্কল্শ্চ বি্বানিতি দর্শিতস্ ॥১২৬| অথবেতি। পববৈবাগ্যবতঃ সর্বলোক 
ত্াাগোহপি ভবতীত্যাহ। তত্র নিগুণে ॥১২৭--১২৭॥ 

ইতি শশসতিপর্ব্বণি মোকসধর্শো নৈলকণ্ঠীষে ভাবতভাবদীপে ছ্িনবত্যধিকশততমোধধযায়ঃ 1১৯২ 
মহাবাঁজ যুধিষিব! জপকাবী লোকের যে প্রকাব গতি হইতে পারে, এই তাহা 

বলিলাম; এমন কি, তুমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলে, এই দে সমস্তই 

কহিলাম। এখন পুনবায় তুমি কি শুনিতে ইচ্ছা কব?” ॥১২৮। 

যুধিষ্টিব বলিলেন_ "পিতামহ ! তণকালে বিবূপেব সেই বাঁক্যে ব্রাহ্মণ ও বাজ! 

ইচ্গণাকু কি উত্তব কবিষাঁছিলেন, তাহা আপনি আমাব নিকট বলুন ॥১॥ 
* “ নবনবত্যধিকশততমৌহ্ধ্যায়ঃ+ বন্ধ বর্ধ নি। 



9৮৮৩ মহাভারতে শান্তি - 

অথবা তৌ। গতৌ' তত্র বদেতৎ কীত্তিতং ত্বয়া 
বাদো ঝ তয়োঃ কোঁইভূৎ কিংক৷ তে তন্ত চক্রতু ॥২|। 

তীগ্ম উবাচ ॥ 
তথেত্যেবং গ্রতিশ্রত্য ধর্্ং সংপুজ্য চ প্রভো 1 
ঘমং কালঞ্চ মৃত্যু স্বর্ং সংপুজ্য চাহ ॥আা। 
পূর্ববং যে চাপরে তত্র সমেতা৷ ্রাক্ষণর্ভাঃ । 
সর্বান্ সংপুজ্য শিরস| রাজানং সৌহব্রবীদ্দিজঃ 81 (ঘুকম্) 
ফলেনানেন সংযুচক্তা রাজর্ধে ! গচ্ছ মুখ্যতাম্ । 
ভবতা চাভ্যন্ুজ্ঞাতো জপেয়ং ভূয় এর হু ॥৫| 

বরশ্চ মম পূর্ববং হি দে! দেব্যা মহাবল !। 
দ্ধ তে জপতে! নিত্যং ভবাত্বিতি বিশাংপতে !॥৬ 

শি পীশিস্পিপ শপ | পিপাসা পপ আত 

ভারতকৌমুদী, 
অ্থবেতি। তো ভ্াঙ্ণণবাজানৌ। এতৎ নিবয়াদিলোকবৃন্দম্ ॥২% 
তথেতি। অর্থতঃ পুজনীর্ান্। অপরে পরশ্মিন্ কাঁলে চ বে ॥-_৪% 
ফলেনেতি। অনেন মতপ্রদতেন ) মুখ্যতাঁং মুক্তিযু শ্রে্ঠতাম্ 1৫ 
অথ ভূষ্ঃ কথ; জপে প্রবর্তন ইত্যাহ বব ইতি। দেব্য। গায়্র্া ॥৬ 

ভাবতভাবদীপঃ 
কিমিতি। উত্তরং সম! লোকাণুবান্ত চেতি বিরূপবাক্যশ্রবণানন্তবমূ, তৌ ইপকুপৈপনলাদী ) 

তন্ত বিরপন্ত ভাঁধিতে বচনে বিষয়ে ॥১। যদেতং সগ্ঘোঁমুক্তিত্রমমুক্তিশোকান্তরপ্রাপ্তিবিতি ত্রয়ম]াৎ। 

"পপ পপ 

সি সি অপ সি তো অকসসস স৪ ৬৪ ৯৫ চে 

অথবা জাপনি এই যে সকল লোকেব কথা বলিলেন, ব্রাঙ্গণ ও বাজ! মেই 
সকল লোকে গমন করিয়াছিলেন কিংবা তীহাদের অন্য কোন বৃত্তান্ত ঘটিয়াছিল 
এবং তখনই বা ভাঁহাব! কি করিয়াছিলেন ? ॥২| 

ভীম্ম বলিলেন_-“রাজা ! সেই ব্রাঙ্ষণ 'তাঁহাই হউক' এইবপ অঙ্গীকাব কবিয।, 
পুজনীয় ধর্ম? যম, কাল, মৃত্যু ও স্বর্গে যথাযোগ্য পুজা এবং সে স্থানে পুর্বেব ও 
পরে যে সকল ত্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আসিয়াছিলেন, তীহাদের সকলকে মস্তকদাবা নমস্কাব 
করিয়া রাজাকে এই কথা বলিলেন--॥৩--৪॥ 

'বাঁজধি | আপনি আমার প্রদত্ত জপফলসমন্থিত হইয়া মুক্তগণেব মধ্যে প্রাধান্য 
লাভ ককন এবং আপনার অনুমতি লইয়া! আমি পুনবায় জপে প্রবৃত্ত হই ॥৫। 

মহাবল নবনাথ | পুর্বে গায়ত্রীদেবী আমাকে বব দ্রিয়াছেন যে, সবাই তোমাব 
জপে আগ্রহ হইবে” ॥৬ 



পর্ণ ত্রিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৮৮১ 

রাজোবাচ। ৃ 
যন্তেবমফল। সিদ্ধি? শ্রদ্ধা চ জপিতুং তৰ। 
গচ্ছ বিপ্রী! ময়া সার্ঘং জাঁপকং ফলমাপু,হি ॥৭॥ 

্রাঙ্মণ উবাচ। 

কৃতঃ প্রঘত্রঃ সুমহান্ সর্বেষাং স্গিধাবিহ। 
সহ তুল্যফলাবাবাং গচ্ছাবো যত্র নৌ গতিঃ ॥৬| 
ব্যবসায়ং তয়োস্তত্র বিদিত্বা ভ্রিদশেশবরঃ। 
সহ দেবৈরুপবলে লোকপাঁলৈস্তখৈৰ চ ॥৯॥ 
সাধ্যাশ্চ বিশ্বে মরতো বাগ্যানি নুমহান্তি চ। 

নছঃ শৈলাঃ সমুদ্রাশ্চ তীর্থানি বিবিধানি চ ॥১০| 
তপাংসি সংযোগবিধির্বেদাঃ স্তোভাঃ সরম্বতী। 
নারদঃ পর্বতশ্চৈৰ বিশ্বীবনুহহা হুহুঃ ॥১১| 
ন্ধরবশ্চিত্রসেনশ্চ পরিবাবগণৈরুতিঃ। 
নাগাঃ সিদ্ধাশ্চ মুনয়ে। দেবদেবঃ প্রজাপতিঃ |১২| 

যদীতি। এবং মহাং জপফলদ।নাঁৎ, অফণা! সিদ্ধির্্পকাধ্যনিষ্পতিঃ। অতএখ চ তব 

ুনর্ঘপিতুং শ্রদ্ধা বর্ততে। জাপকং জপমন্থদ্ধ। দানেন তদ্বৃদ্ধেবেবেতি ভাঁবঃ॥৭॥ 

ক্কত ইতি। প্রযত্বঃ জপফলদানে। নৌ আবায়াঃ, গতিঃ সম্ভবেৎ | 

॥ ব্যবেতি। ব্যবসায় সহগমনাধাবসাযম্ ॥৯1 
ভাঁবতভাবদীপঃ 

অর্থত: পূজ্যান্ ॥৩--৬। যদীতি। অফগা! তব বদি যন্থগি মহং ফণন্ত দৃতত্বাৎ তথাপি 

ভগগ্রদীনজপুখে|নৈব তব ফলবৃদ্ধর্ধীতত্বাৎ, জাপকং জপাজিতং ফনং তুমি প্রা হীতযর্থঠ।৭ 

বাঁজা বলিলেন-_'ব্রাহ্মণ ! আমাকে ফলদান বাঁ আপনাঁব জপ যদি ফদশুন্ত 

হইযা থাকে এব্ং সেই জন্যই যদি আবাঁবও জপ কবিবাব ইচ্ছা কবেন॥ তাহ! 

ইইলে আমি বলি, আপনি আমার সহিত চলুন, জপেব ফললাভ ককন' 1৭ 

ব্রাহ্মণ বলিলেন-_'বাঁজ। |! আমি সকলেব নিকটেই আপনাকে জপেব ফল দান 

করিবাব জন্য গুরুতব চেষ্টা কবিয়াছি। এখন আমাদেব যে লোকে গমন সম্ভবপব 
হইবে, সেই লোকেই তুল্যফলভাগী আমব একসঙ্গে যাইব” ॥৮ 

তখন ব্রাহ্মণেব ও বাঁজাব অধ্যবদায় জানিযা স্বয়ং দেববাঁজ ইন্দ্র আন্যান্য 

দিকপাল ও অন্ঠান্ত দেবগণেৰ সহিত সেই স্বানে আগমন কবিলেন ॥৯ 

২৩৬ 



১৮৮২ মহাভারতে শাস্তি-- 

বিষুঃ সহত্রশীর্ষশ্চ দেবোহচিন্ত্যঃ সমাগম । 
অবান্স্তান্তরীক্ষে চ ভেরঘয্ত্টাণি বা বিভো! |১৩| (কলাপকম্) 

পুজ্গবর্ধাণি দিব্যানি তত্র তেষাং মহাত্মনামূ। 
ননৃতূম্চাপ্নরঃদংঘান্তত্র তত্র সমস্ততঃ |১৪॥ 

অথ স্বর্গস্তথারূগী ব্রাহ্মাণং বাঁক্যমব্রবীৎ। 
সংসিদবস্ত্ং মহাভাগত্তঞ্চ সিদ্ধস্তথা নৃপ ! |১৫॥ 

অথ তৌ৷ সহিতৌ৷ রাজন্ ! অন্যোন্যবিধিনা ততঃ | 
বিষয়প্রতিসংহারগুভাবেব প্রচক্রতুঃ ॥১৬|| 

সাধ্যা ইতি বিশ্বে মকতে| বিশ্বেদেবাঃ | সংযোগবিধি: জীবব্রদ্বিকাবো ধিক! পতত্মসি” 
ইত্যাছ্যপনিষদ, গ্োভাঃ সামগানানি। হ্হা হহুঃ গন্ধব্াবিশেযৌ। প্রন্গাপতি্ত গা তূরধাঃণি 
বেতি বাঁশ: সমুচ্চয়ে ॥১০ --১৩| 

পুর্পেতি। দিব্যানি স্বর্ীয়াণি, তেযা" বরা্ণাদীনামূপবি 1১৪ 
অথেতি। বূপী মূর্ধিমান্। সংসিদ্ধ: অপবপতপশ্চবণাৎ, সিদ্ধঃ ত্রাঙ্গণতো! অপবশ- 

গ্রগণাঁৎ /১৫॥ 

অথেতি। তো ত্রান্ষণবাজ্জ(নৌ, অন্রোহুবিধিনা পবম্পবনাগব্যকবণেন ॥ বিষগ়্াণাং শঙ্খ 

স্পর্শাদীনাং প্রতিনহাবং গ্রহ্ণনিবৃত্তিম্ (১৬। 

ভাবতভাবদীপঃ 
প্রযত্তঃ তৃভ্যং অপদানার্থম, নৌ আবয়োঃ1৮| ব্যবসায়ং নিশ্চয়ম্1৯--১৭। স'যোগবিধিঃ 

সীবর্রদ্ৈক্যপ্রতিপাদকা বেদান্তাঃ | স্তোভাঃ সামীভিপৃবণার্ধানি অঙ্গবাণি হাবুহাবৃহাবু ইত্যাদীনি 
৪১৯, অগেতি | অন্োন্তিবিধিন পবস্পবাপকাবেণ সহিত এককাল এব ব্ষিযাণাং, 

সপন সিটির আপ হা জিত ভা জর হর ৬ জিত ৯৫ ০০০০ 

সাধ্যগণ, বিশ্বেদেবগণ, প্রশস্ত বাধ সকল, নদীসমূভ, প্্বতগণ, সমুদ্রগণ, নানা 
বিধ তীর্থ, তপন্তা, উপনিষদ্, বেদ, সামগান, সবন্বতী, নারদ ও পর্ববতমুনি, বিশ্বাবন্ু, 
হহা৷ ও ছছু নামক গন্বদর্ব, পবিবাবব্েব সহিত চিত্রসেন গন্ধবর্ধ, নাগসমূহ, সিদ্ধগণ, 

অন্যান্য মুনিগণ, দেবদেব ব্রহ্মা, সহত্রশীর্ষ ও অচিন্তনীষ বিধুরদেব সে স্থানে আগমন 
কবিলেন। বাঁজা! তখন আকাশে ভেবী ও তৃর্য্যপ্রভৃতি বাগ্ধধ্বনি হুইতে 
লাগিল ॥১০-_-১৩ 

তখন সেই মহাত্মাদের উপরে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং নাঁনাস্থানে সকল দিকে 
অপ্নরাগণ নৃত্য কবিতে থাকিল 1১৪॥ 

তাহাব পব যু্তিমান্ স্বর্গ ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিল-_মহাঁভাগ ত্রাঙ্গণ | আঁপনি 
সম্যক্ সিদ্ধিলাভ কবিয়াছেন এবং বাজ।! আপনিও সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন? ॥১৫1 

জল ৯6 ছক সপ বি 



রশি ত্রিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৮৮৩ 

প্রণাপানাবথোদানং সমানং ব্যানমেব চ। 

এবং তৌ৷ মনসি স্থাপ্য দখতুঃ প্রাণয়োর্নঃ ॥১৭| 
উপস্থাপ্যোদরে তে চ নাসিকাগ্রমধো ভ্রবোঃ | 

ভ্রকুট্যাখৈব মনসা শনৈর্ধ রিয়তস্তদ ॥১৮| 
নিশ্চেীত্যাং শরীরাভ্যাং স্থিরদৃষ্ঠী সমাহিতৌ। 
জিতাত্মানৌ তথাধাষ মূর্দন্তাতআনমেব চ|১৯ 

ভারতকৌমুদী 
গ্রাণেতি। মনসি হৃদয়ে গ্থাপ্য বিভিনস্থানস্থান্ প্রাাদিপঞ্*বাধূন্ একন্সিকসনাহতচক্রে 

যোগবলেন নিধায়েতার্থঃ | প্রাণয়োঃ মনো মনোঘয়ং দধতুঃ ॥১৭ 

উপেতি। উদ্দবে ন্বাধি্ানচক্রে তে প্রাণ উপন্থাপা নিধায ভ্রবোবখে! নাসিকাগ্রং গন্ঠতন্তা- 

বিতি শেষ, মনস| সহ তে প্রাণ তদ। ভ্রহটাণং ভ্রদয়মধ্যে আাজ্ঞাচক্রে) ধাঁবঙগতঃ স্ম 1১৮ 

ভারতভাবদীপঃ 

রূপাদীনাং গ্রতিসংহাবং প্রতীপং সংহাঁবং বিষয়কাবশীতৃতেক্জিয়স*হাবেৈব সংহাবম্ ॥১৬। তত্র 

করমমাহ_গ্রাসেতি। মুলাধাবাঁৎ কুণুশিনীমুখাপ্য উর্দোর্দচক্রজয়ক্রমেণ দনসি হদর়েধনাহতক্রে 

থাপ; নিকধ্য ত্র, মন একীভৃতযোঃ প্রণাপানগ্নঃ স্থাপ্য বশে কৃত্বা দধতু: ধাবয়ত ইতাথ:1১৭। 

উপস্থিতম্ উপস্থং কুরুত:, তৌ উপস্থিতকতৌ বন্পন্নামনাবিতার্থ;। ক্রবোবধঃ নাসিকাগ্রং গইন্তা" 

বিতি শেষ: | স্বনাসিকাগর* স্বেন দ্র মশক্যমতে| “্য এবায়মাঁদর্শে পুকষ এতমেবাহং অঙ্গোপাসে” 

ইতি শ্রুতেঃ | আবদর্শনোসিকা গ্রদর্শনং মীগ্রসন্বীতি ক্রবোবধ ইতি বিশেষণম্। তেন নাতান্তং 

নিনীনিতাক্ষঃ স্াৎ নিদ্রাপ্ীপ্ডে, নাপি উদ্ঘাটিতাগ্ষ: ভ্তাৎ লোকদর্শনেন বিদ্দেগাদিত্যাক্তমূ। উপ- 

স্থাপ্যাদবে তে চেতি পাঁঠে তো প্রাাঁপানৌ উদবে স্থাধিষানে উপস্থাপ্য মনি চ ্থাপ্যেতি 

পূ্বেণা্: | ততশ্চ মনসা সহ তে প্রাণাঁপানৌ ত্রকুট্যাং ভ্রবোর্সদ্যে আঙ্ঞাচক্রে ধাবয়ত:1১৮। 

তথা উকপ্রকাবেণ বিন জিতচিতে তৌ..আত্মানং চি, পিজি ধাবযত ইতি 
বাজা !” ভাহাব পধ সেই ব্রাহ্মণ ও ইন্সাকুবাজা মিলিত হুইয়৷ পবস্পব 

সাহাধা কবিতে থাকিয়া, বর্ণগ্রভৃতি ইন্ডিয়গুলিকে শব্দগ্রভৃতি বিষয় হইতে আকর্ষণ 

করিয়া আনয়ন কবিলেন 1১৩| 

ক্রমে তাহারা প্রাণ, আপাঁন, সমান, উদান ও ব্যান বাধুকে হদয়ে স্থাগন 
কিয়। গ্রাথনাযুতে মনকে ধাবণ কবিলেন ॥১॥ 

পরে তাহার! প্রাণ ছুইটাকে স্থাধিষ্ঠানচক্রে স্থাপন করিষ। ভ্রযুগলেব নীচস্থ 

নামিকাণ্র দর্শন করিতে থাকিয়া, মনেব সহিত সেই প্রাণ ছইটীকে জরযুগলমধ্যস্থিত 

আত্ডাচক্রে ধীবে ধীবে লইয়। গেলেন ॥১৮। 

(১৮) উপস্থিতকৃতৌ তৌ চ * বঙ্গ নি। 

শপ পাপী 

পপ 



১৮৮৪ মৃহ/ভারতে শাস্তি -- 

তালুদেশমথোদ্দাল্য ভ্রান্ণম্ত মহাত্বনঃ | 

জ্যোতির্্াল৷ সুমহতী জগাম ভ্রিদ্িবং তদা |২০॥ 

হাহাকারস্তথা দিক্ষু সর্বেষাং সুমহানভূৎ্চ। 
তজ্জ্যোতিঃ স্তয়মানং ম্ম ব্রহ্ধাণং প্রাবিশভদ! ॥২:] 
ততঃ স্বাগতমিত্যাহ ততেজঃ প্রপিতামহঃ | 

প্রাদেশমাত্রং পুরুষ প্রত্যুদৃগম্য ধিশাংপতে ! ॥২২| 
ভূয়শ্চৈবাপরং প্রাহ বচনং মধুরং তদা। 
জাপকৈস্তল্যফলত! যোগানাং নাত্র সংশয়ঃ |২৩| 
যোগম্ত তাবদেতেভ্যঃ প্রত্যক্ষং ফলদর্শনমৃ। 
জাঁপকানাং বিশিষন্ত প্রত্যুর্থানং সমাহিতম্ |২৪॥ 

ভাবতকৌমুদী 

নিরিতি জিতাত্মানৌ আম়্ভীকৃতচিতৌ, মুন্ধীনি সহলারে আত্মানং মন: আধায় সংস্থাগ্য, 
সমাহিতে ব্রহ্গসমাধিং কতবস্তো ॥১৯। 

তাঘিতি। উদ্দান্য বিদ্াধ্য । জ্যে(তির্জাল। তেজঃশিখ। ॥২৭। 

হাহেতি। সর্বেধাং প্রাগুক্মমাগতত্রান্দণাদীশাম্ ॥২১॥ 
তত ইতি। প্রপিতামহে। বরা । প্রাদেশমাত্রং পুরুষং "অনুষ্ঠমাত্রপুরুঘং নিশ্চকর্ষ বণাদ্যম*", 

ইতি শ্রুতেঃ ॥২২॥ 
ভূ ইতি। প্রাহ প্রপিতামহ এব | জাপকৈপ ভ/ত ইতি শেষঃ১ ১ যোগানাং যোগিনাম্ ॥২৩| 

পরে তাহাদের শবীর দুইটা নশ্চেষ্ট ও দর স্থির হইল এবং 1চতও বনীভূত হহয়। 
পড়িল; তখন তাহারা মস্তকস্থিত সহশ্রারচন্তে মন স্থাপন ধরিয়া ব্রহ্ম সমাহিত 

হইলেন ॥১৯| 

তখন অতিবিণাল এবটা তেজঃশিখা! মহা ব্রাহ্মণের ব্রহ্গরন্র ভেদ করিয়। 

বর্গের দিকে চলিয়। গেল ॥২০| 

তখন সকল দিকে সকলের মুখ হইতেই অতি বিশাল হাহাকার ধ্বনি হইতে 
লাগিল এবং সকলেই সেই তেঞ্জেব প্রশংসা! করিতে লাগিলেন » এই ভাবে সেই 
তেজ ব্রন্মলোকে যাইয়া! উপস্থিত হইল ॥২১॥ 

নরনাথ! তাহার পর ত্রন্ধা প্রাদেশপ্রমাণ তেজোময় সেই পুকষের সির 

উপস্থিত হইয়া! বলিলেন-_-'আপনাব শুভাগমন ত? ॥২২। 

পরে বর্ম! সেই তেজোময় পুকষকে পুনবায় এই মধুর বাক্য বলিলেন বে, 
'জপকারীরা যোগিগণেব সমান ফলই লাভ করেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২৩। 



পর্বণি ত্রিনবত্যধিকশততৃমোইধ্যায়ঃ | ১৮৮৫ 

উত্যতাং ময়ি চেত্যুক্ত1চেতয়ৎ মততং পুনঃ 
অথাস্তং প্রবিবেশাস্ ব্রাহ্ধণো বিগতন্রঃ ॥২৫॥ 
রাজাহপ্যেতেন বিধিনা ভগবন্তং পিতামহুমূ। 
যখৈব দ্িজশার্দলস্তথৈব প্রাবিশত্দা |২৬। 
্বয়ন্তুবমথো! দেব! অভিবাগ্য ততোহক্রবন্। 
জীপকানাং বিশিষন্ত প্রত্যুত্খানং সমাহিতম্ ॥২৭॥ 

ভাবতকৌমুদী 
যোগস্কেতি। যোগন্ত যৌগিন:, এতেভ্য এতেষাঁং জাপকানাম। সমাঁহ্তিং শান্ত্কাবৈ- 

বিহিতম্ ॥২৪ 
উন্যতামিতি। উষ্যতাং বস; ক্রিষতাম্। অচেতমৎ সাধুজামুক্তিং প্রার্তোহসীত্যবোধয়ৎ। 

আহ্তং মুখম্॥২৫॥ 

বাজেতি। এতেন ব্রাহ্মণরুতেন, বিধিন! গ্রকাবেণ ॥২৬| 
সবয়মিতি। অগ ব্রহ্মলোকগমনান্তবম্, দেবে] ধর্মাদঃ ॥২৭1 

ভাব্তভ।বদীপঃ 
পূর্বেণাঘয়ঃ। বুযুয্ামার্গেণেতি শেষঃ 0১৯। তানুদেশং ব্রহ্ববন্ধম ॥২*--২২ যোগানাং যোগিনাম্ 
॥২৩| যোগন্ত যোগিনঃ | এতেভা এতেষাং সভ্যানাঁং সমাহিতং বিহিতম্॥২৪।॥ উত্যৃতাঁমিতি। 
অত্র চতুমুখান্তে প্রবেশোক্তযা ছৃঃখহেতুব্ষ্টিশি্বিযোগে। জাপকস্ত ব্রদ্মলোক' গতন্ত সপ্ত এব 

ভবতীতাকতং তত্র হেতুবচেতয়দ্দিতি । তন্তব্রদ্ধাত্মৈক্যং বৌধিতবাঁনিত/রঘঃ। অয়মর্থো! তগবন্তীতাহ 
সংগৃহীতঃ--“সর্বদ্বাবাঁণি সণ্যম্য মনো। হৃদি নিবধা চ। মৃদ্যাধাযাত্বনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগ- 
ধারখাম্। ওমিত্যেকাঙ্গবং ব্রহ্ম ব্যাহবন্ম।মঙ্ুম্মবন্। যং প্রগ্নাতি স মস্তাব* যাতি শান্তর সংশয়ঃ | 

ইতি। ইতবে তু বর্ষণ] সহ তে সর্ব সন্পরাণ্ডে প্রাতিচবে। পবস্ততে ববতাত্মানঃ গ্রবিশস্তি 
খপ 

চে লা পি 

যোগী ও জপকাবীব সমান ফল প্রত্যক্ষই দেখা যায় ১ কিন্তু জপকাবীব বিশেষ 
' ফল এইটুকু যে। তাহাকে দেখিয! প্রত্যুখান কব! সক.লব পক্ষেই শাস্ত্রে বিহিত 
আছে 7২৪ 

আপনি সর্ববদাই আমাতে বাস ককন' এই কথ। বলিয়া ব্রন্া সেই ব্রাঙ্মণকে 
পরায় জানাইলেন যে, “মাপনি সাযুজ্যা মুক্তি লাভ কবিলেন।” তাহাৰ পব ত্রাহ্মণ 
সন্তাপবিহীন হইয়। ব্হ্মাব মুখমধ্যে প্রবেশ কবিলেন ॥২৫| 

সেই ব্ানষপত্রেষ্ঠ যে ভাবে ভগবান ত্রন্মাব দেহে যাইয়া প্রবেশ কবিয়াছিলেন, 
রাজা ইক্ষাকুও সেই ভাবেই বাইঘ। ভগবন্ ব্রহ্ষাব দেহে তখনই প্রবেশ 

কবিলেন ॥২৬| 



১৮৮৬ মহ[(ভারতে শা 

জাঁপকার্থময়ং যতো যদর্থং বয়মাগতাঃ | 
কৃতপুজাবিমৌ তুল্যো ত্বয়া তৃল্যফলাবিমে ॥২৮| 
যোগজাপকয়োরর্টং ফলং সুমহদগ্য বৈ। 
সর্বাল্লে কানতিক্রম্য গচ্ছেতাং যাত্র বাগ্ছিতম্ |২৯॥ 

ব্রন্মোবাচ। 

মহান্ৃতিং পঠেদ্যস্ত তথৈবানুশ্মৃতিং শুভামৃ। 
তাবপ্যেতেন বিধিনা গচ্ছেতাং মৎনলোকতাম্ ॥৩০। 
যশ্চ যোগে ভবেছ্ভভঃ সোহপি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ। 

বিধিনানেন দেহান্তে মম লোকানবাগু,য়াৎ 

গম্যতাং সাধয়িস্ামি বথাস্থানানি সিদ্ধয়ে |৬১]| 

জাপকা্খমিতি। জাপকার্থ, ব্রাঙ্গণসৎকা বার্থনূ, বত্বস্তত্রগমনপ্রবৃত্তিঃ | আগতাঃ পুনব্র্গ- 

লোকম্ ॥২৮। 

যোগেতি। যোগো৷ যোগী জাপকশ্চ তয়োঃ॥ গচ্ছেতাঁ ব্রাঙ্গনবাজানৌ ॥২৯॥ 
মহেতি। মহাস্থৃতিং বেদম্, স্থৃতীনাং মুলীভূভত্বাৎ। অনুস্থতিং মগ্বাদিগ্রণীতং ধর্মশান্্ম্ 

বেদানস্তরধন্ধন্মবণাৎ ॥৩৩। 

যইতি। যোগে চিন্তবৃত্তিনিবোধরূপে “যো মশ্চিতবৃত্তিনিবোধঃ* ইতি বোগহ্থত্রাং। বিধিন] 
প্রকারে অনেন ব্রা্ষণেক্গাকুরুতেন। সাধরিষ্যামি গমিষ্যামি “প্রারেণ গ্ন্তকঃ সাধির্গমেঃ 

স্থানে পরযুজ/াতে” ইত ইতি সাহিত্যদর্পাৎ। বটুপাদোহ়্ং ২ ক্সোকঃ।৩১। 

তননস্তব দেবতাবা ব্রহ্ধলোকে যাইয়া ব্রন্মাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন-_ 
ভিগবন্! যোগী ও জপকারীব ফল সমান বটে ; কিন্তু জপকারীকে দেখিয়া! দেবতার! 

পথ্যস্তও গাত্রোখান করিবেন, ইহা আপনি বিধান করি.লন (২৭1 

জপকাবী ব্রন্মণের সহিত সাক্ষাৎ কবিবার জন্যই আমবা তাহার আশ্রমে গিয়া- 
ছিলাম, পুনবায় তাহাব বৃত্তান্ত জানি বার জন্তই এই ব্রহ্মলে!কে আসিয়াছি, এখন 
দেখিলাম, এই ব্র।ক্ষণ ও বাজা উভয়েই সমান যলভাগী হইলেন এবং আপনিও 
উভয়েরই সমান সন্মান কবিলেন ২৮ 

আজ আমর! দেখিলাম, যে!গ ও জপেব অতি বিশ'ল ফল। এখন ইহারা 
যে স্থানে ইচ্ছা, সমস্ত লোক অতিক্রম ববিয়! সে স্থানেই গমন করিতে প!বেন? ॥২৯॥ 

ব্রহ্মা বলিলেন-_-'যিনি বেদপাঠি কবেন বিংব। যিনি মস্বাদিগ্রণীত ধর্মশান্ত্ 
অধ্যয়ন কবেন? তাহাবাও এই প্রকারে আমার লোকে আগমন করেন 7৩০ 

(৩১ ) "সা গম তাঞৈৰ বথাস্থানানি সিদ্ধয়ে--বঙ্গ ব্নধ বনি । ॥ 



'পর্বণি ভ্রিনবত্যধিকশততমৌহধ্যায়ঃ 

ভীস্ম উবাচ। 
ইত্যুক্ত। স তদ। দেবততরৈবাস্তরধীঘত। 
আমন্ত্্য চ ততো দেব৷ যষুঃ স্বং স্বং নিবেশনমূ ॥৩২। 
তে চ সর্ধে মহাত্মানে ধর্ম, সৎকৃত্য তত্র বৈ। 
পৃষ্ঠতোহনুযযু রাজন্। সর্বে সুগ্রীতচেতসঃ ॥৩৩॥ 

_এতৎ ফলং জাপকানাং গৃতিশ্চৈষ! প্রকীত্তিতা 
যথাশ্রুতং মহারাজ ! কিং ভূয়) শ্রোতৃমিচ্ছসি ॥৩৪| 

ইতি শ্রীমহীভারতে শতগাহজ্াং সংহিতীয়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ববণি 
মোক্ষধর্থে জাপকৌপাখ্যানে ত্রিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ |০| ক 

১৮৮৭ 

ভারতকৌমুদী 
ইতীতি। দেবে) বদ্ধা।। দেব] ইন্্রাদয়ঃ ॥৩২| 

তইতি। তে ইন্দ্রাদয়ঃ। সংকৃতা সন্মান, তত্র ধর্মন্তৈব প্রাধান্তাং ॥৩৬| 

এতদ্দিতি। যথাশ্রতং মহবিভা ইতি শেষঃ ॥৩৪। রা 
ইতি ম্হামহৌপাধ্যায়-ভাঁবতীচায-প্রীহবিদীসসিদ্ধন্তবানীশতটাচীরধ্যবিবচিতায়াং মহাঁভাবত- 

টীকায়াং ভাবতকেুদীসমাখ্যাযাং শীস্তিপর্বণি মোক্ষধর্শে ভ্রিনবত্যধিকশততমোধ্ধ্যায়ঃ ॥থ 

ভাবতভাবদীপঃ 
গবং পদ” মিতি স্থৃতে; কল্লান্তে ব্যগটিলিঙগান্মুচ্যন্তে ইতি ভেদঃ॥২৫--২৭| বরং জিদশেশ্ববাদয়ঃ 
তয়। চতুমুখেন ॥১৮॥ বাদ্ধিতমনন্তং লুখম্ ॥২৯॥ সংহিতাধ্যাধিনাং ফলমুক্তা! ষডঙ্গাধ্যাযিনাং 
ম্থদিস্বআধ্যায়িনাঞ্চ ফলমাহ-মহাম্থৃতিমিতি ॥৩। সাধয়ে যুদ্মদিষ্টমিতি শেষঃ ॥৩১ _-৩৪॥ 

ইতি শান্তিপর্ববণি মোঙ্গধর্থো নৈলক্ঠীয়ে ভাবতভাবদীপে ত্রিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়; ॥১৯৩ 
শপ শশা পাপা পাশা স্পা পপ পাশ 

যিনি যোগাভ্যাসে অনুবক্ত হইবেন, তিনিও দেহাস্তে এই প্রকাবে আখাব লোক 
লাভ করিবেন, এ বিবযে কোন সন্দেহ নাই| সেযাহা হউক, তোমব। এখন 

যাইতে পাবঃ আমিও স্বকার্ধ্যপিদ্ধিব নিমিত্ত যথাস্থানে যাইব ॥৩১॥ 

ভীম্ম বলিলেন--এই কথ। বলিষা ত্রক্মা! তখন সেই স্থানেই অস্তুহিত হইলেন ; 
তাহাব পৰ দেবতাবাঁও পবস্পব অন্ুমতি লইয়া আপন আপন ভবনে গমন 

করিলেন 1৩২॥ 
বাজা! সেই মহাত্ম। দেবতাবা ধর্্েব সম্মান কবিয|। সকলেই যন্তষ্ট চিত্তে 

ধন্মেব পিছনে পিছনে গমন কবিতে লাগিলেন ॥৩৩। 
ছ523897185788885585885 

ক “* দ্বিশততমোহধায়ত বঙ্গ বর্ধ নি। 

রা 



চতুর্নবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ 
- $--- 

. যুধিষ্ঠির উবাচ । 
কিং ফলং জ্ঞানযোগন্ত বেদানাং নিয়মন্ত চ। 

ভূতাত্ত। চ কথং জ্ঞেয়স্তন্মে ব্রহি পিতামহ! || 
ভীম্ম উবাচ। 

অন্রাপুযুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনমূ। 

মনোঃ গ্রজাপতের্ববাদং মহর্ষেশ্চ বৃহস্পতেঃ ॥২। 

প্রজাপতিং শ্রেষ্ঠতমং গ্রজানাং দেবধিসংঘপ্রবরো মহধিঃ | 
বৃহস্পতি; প্রশ্মমিমং পুরাণং পপ্রচ্ছ শিল্যোহথ গুরুং প্রণম্য ॥৩ 

শপ শাশশীপপ্পসপশ শী শী শসা 

কিমিতি। ভ্ঞানমেব যোগে মোগগোপায়ন্তস্ত, বেদানামধ্যয়নভেতি শেষঃ নিয়মন্ত ব্রতাদেঃ 
ভূতাত্বা জীবাত্বা ॥১% 

অত্রেতি। প্রজাপভেবিতি মনোবেব বিশেষণদ্। বাদং সংবাদম্1১॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 

পূর্বত্র জাপকপ্রসদা দ্যাগন্তাপি শ্রেরত্বমুক্তম্, ঘৌগজাপকরোর্দ ্ং ফলং কুমহদগ্ত বা ইতি তগা 
উত্যতাং ময়ি চেত্যুক! চেতয়ৎ সততং পুনবিতি জপফপকালে ব্রদ্গবোধন্তাপি দ্বাবত্বমুক্তমেবং 
যোগোইপি জ্ঞানসহাক এবেতি জ্ঞানফলরদিতি মত পৃচ্ছতি-কিমিতি। ভ্ানং বিচাবস্তংসহিতো 
যোগো জানযোগন্তস্ত | “বিষ্ভামেতাং যোগবিধিঞ্চ বৃত্নং তৎকাবণং সাংখ্যযোগাভিপন্ন”- 

মিত্য।দিলিঙ্গাদনয়োঃ সমুষ্ঠয়াবগমাৎ বেদাঁনাঞ্চ কিং ফলম্?_ তথ! নিয়মন্তা গিহোতাদেঃ ? 

মহাবাজ | আমি মহধিগণের নিকট যেমন শুনিয়াছিলাম, তেমন ভাবেই এই 

জপকাবীদিগেব ফল ও ফটাহাদেব গতিব বিষয় বলিলামঃ এখন তুমি আর কি 
শুনিতে ইচ্ছা কব? ॥৩৪॥ 

যুধিষ্টিব বলিলেন-_“পিতাঁমহ ! জানযোগ, বেদাধ্যয়ন ও ব্রতানুষ্ঠানের কি 
ফল এবং জীবাত্মাকেই ব! কি প্রকাবে জান! যায়; তাহা আপনি আমার নিকট 
ব্লুন' ॥১॥ 

ভীগ্ম বলিলেন--«এ বিষয়েও মনস্বীবা প্রজাপতি মনু ও মহষি বৃহস্পতিব 
সংবাদবপ প্রাচীন বৃত্বান্তেব উল্লেখ করিয়া থাকেন ॥২॥ 



৫ 

চতুর্মবত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। ১৮৮৯ 

যকারণং যত্র বিধিঃ প্রবৃতো জ্ঞানে ফলং যৎ প্রবদস্তি বিপ্রাঃ। 
য্মন্ত্রশব্ৈরকৃতপ্রকাশং তদুচ্যতাং মে ভগবন্! যথাবৎ |8॥ 
যচ্চার্ঘশাক্ত্রাগমমন্ত্রবিততির্যজ্ঞেরনেকৈরথ গৌঁপ্রদানৈঃ | 
ফলং মহতির্যদরপাস্তাতেচ কিং তৎ কথং বা ভবিতা! ক বা তৎ|৫। 
মৃহী মহীজঃ পবনোহন্তরীক্ষং জলৌকসশ্চৈব জলং দিব্ঞচ। 
দিবৌকসশ্চাপি যতঃ প্রনূতান্তুচ্যতাং মে ভগবন্! পুরাণমূ।৬| 

গ্রজেতি। পুবাণ প্রাচীনৈরপি কৃতত্বাধ। পপ্রচ্ছ চকাঁব॥৩| 
যদ্দিতি। কাবণং জগত হেতুঃ। মন্ত্রশবৈর্বেদবাঁক্যেঃ 18 
যদ্দিতি। অর্থশান্ত্ং নীতিশাস্বম, আগমং বেদম্, মন্্রঞ্চ বিদন্তীতি তৈঃ। উপাঁন্ততে মাঁদবং 

লিগ্যতে 1৫1 

ম্হীতি। মহীজে। বৃষ্ষাদিঃ। জলৌকসো মতস্তাদঘঃ, দিবং সবর: প্রন্থতা। উৎপননাঃ 1৬ 

ভাবতভাবদীপঃ 

ভূতান্বা! জীবঃ ॥১--৩| কাবণং জগত ইতি শেষঃ। ত্র যন্গিগিততং বিধিঃ কর্ণকাওঃ জানে মতি 
যৎ ফনং প্রাপং মন্ত্রশবৈর্বেদবাকৈোর্বাত্মনমাতীতত্বাপ্রকাশিতম্ ॥৪| অর্থশাস্ং ত্রবরগশীস্তম্। 
আগমে| বেদঃ। মন্ত্র ইষেতাদরে। বেদান্তর্গতা শঘিতির্বৈর্ধদ্যজ্ঞাদিভিঃ ফলং সখমুপাস্ততে তং 
কিং বন্ত কথং কেন প্রকাবেণ বা ততপ্রাপ্তির্বিত ক বা তৎ স্থখং দেশান্তবে ব! প্রত্যগাত্বন্তেব বা 
পিপিপি আসি আমিনা  স%  উ:::৯ ৯ সিহত পনপাপা সি সি উরি বাসি ৯ নত পাস্সস্সিন সিস্ট সিসি 

কোন দমযে শিব, দেবধিপ্রধান ও মহধি বৃহস্পতি উপস্থিত হইয়া প্রজ্জাগণের 

মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও গুক প্রজাপতি মন্ুকে প্রণাম কবিয়া, এই প্রাচীন প্রশ্ন 

কবিলেন-॥৩| 

ঘভগবন্! অ্বগতেব যাহা কীবণ, যে বিষষে বিধি প্রবৃত্ত আছে, ব্রাহ্মণেবা 

জ্ঞানেব যে ফল বলেন এবং বেদবাক্য যাহা প্রকাশ কবিতে পারে নহি, তাহা 
আপনি আামাব নিকট যথাযথভাবে বলুন 18 

অর্থশান্্, বেদ ও মন্ত্রাভিজ্ঞ ম্হাত্মাবা অনেক যজ্ঞ ও গোদান কিয়! যে ফল 

লীভ কবিবার ইচ্ছা কবেন, সেই ফল কি প্রকাব? কি প্রকারেই ব! তাহা হয়, 

কোথাযই বা ভাহা হইয়া থাঁকে ?1৫1 

ভগবন্! পৃথিবী, বৃষ্ষাদি, বাঁযু। আকাশ, জলচাবিগণ, জল, স্বর্ন ও দেবগণ 
ধাহা হইতে উৎপন্ন হইযাছে, সেই পুবাণ পুকুষেব বিষষ আপনি আমাব নিকট 
ব্নুন॥| 

(৬) মহী মহীজাঃ" বঙ্গ। 
২৩৭ 



১৮৯০ মইভারতে শান্তি - 

জ্ঞানং ঘতঃ প্রার্থয়তে নরে! বৈ ততন্তদর্থ। ভবতি প্রবৃত্ভিঃ। 
ন চাঁপ্যহং বেদ পরং পুরাণং মিথ্যাপ্রবৃভিঞ্চ কথ, নু কৃর্য্াম্ ॥৭॥ 
খাক সামলংঘাংশ্চ বভুংষি চ1পি চ্ছন্দাংসি নক্ষত্রগতিং নিরুক্তমূ। 

অধীত্য চ ব্যাকরণং সকল্পং শিক্ষাঞ্চ ভূতপ্রকৃতিং ন বেছি ॥৮| 
স মে ভবাঁন্ শংসতু সর্ববমেতৎ সাঁমান্যশবৈশ্চ বিশেষণৈশ্চ | 
স মে ভবান্ শংনতু তাবদেতজ জানে ফলং কর্মণি বা বদন্তি। 
যথা চ দেহাচ্চযবতে শরীরী পুনঃ শরীরঞ্চ বথাতভ্যুপৈতি |» 

মনুরুবাচ। 

বদ্বৎ প্রিয়ং বন্য সুখং তদাহুন্তদেব দুঃখ প্রবদন্ত্যনিষ্টমৃ। 
ইঞ মে স্যাদিতরচ্চ ন স্যাঁদেতৎ কৃতে কর্ণাবিধিঃ প্রবৃতঃ |১০। 

ভারতকৌমুদী 
ভানমিতি। যতো বশ্িন্। তদর্খ! ভানবিষগ্াঃ। পরং পুরযম্ 1 
খণিতি। ছদ্দাণসি ছন্দঃশাস্তাণিঃ ন্দত্রগতিং জ্যোতিবষ্। নিকল্তং শাস্বম। বল্লেন কল্প- 

শান্্েণ সহেতি সকল্পম্ঃ শিক্ষাঞ্চ শীন্জবিশেষম, ভূতাঁনামাকাশাদীনাং প্রক্কতিং কাবণঃ পর 
মাঝানম্ 191 

লইতি। শংসতু ব্রবীতু। বিশেষণৈধিশ্যেশবৈঃ) চ্যবতে নির্গচ্ছতি, শবীবী জীবঃ। 

ধ্টগাদোহ্য়ং শ্লোক; ৪৪ 
ভাবতভাবদীপঃ 

॥৫1 মহীজাঁঃ স্থাববজদ্মাঃ || জ্ঞানং যতো] যন্সিন্ বিষয়ে ততো] ভঞানাৎ তদর্থ। জানার্ঘা মিথ 

প্রবৃতিং তরজাত। গ্রবৃত্ভিং তদবাণয়ে কথং ছ কুরধ্যাৎ ॥ণা “সোহচং ভগবে। মঙ্্রবিদেবান্মিনাত্মবি"- 
দিতি শ্রুতেখ ক্সাগাদিজ্ঞানেখপি ভূতগ্রক্কতিং বিকনদাছ্যপাদানমাজ্মাীনং ন বেদ্ধি ॥৮| সীমান্ত- 
শবৈবন্তীতোবোপলবধা ইত্যাদদিভিঃ বিশেষণৈঃ “সত্ঠং ভানসনন্ত বিজ্ঞানমানন্মিত্যা দিভিঃ 1৯ 

মানুষ ধাহীব জ্ঞান প্রার্থনা কবে, তাহাব পর অন্বিষয়ে তাহার প্রবৃত্তি হয়; 
কিন্ত আমি সেই পুবাণ পুরুবকে জানি না; সুতরাং তীহার বিবয়ে কি কবিয়| 
মিথ্যা প্রবৃত্তি করিব ॥৭॥ 

থাক্, সাম ও যজুর্বেধ্দ এবং ছন্দ, জ্যোতিষ, নিকক্ত, ব্যাকরণ, কল্প ও শিক্ষাশান্ত 
অধ্যয়ন কবিয়াও আমি আঁকাশাদিব কাঁবণ, পবমাত্বাকে জানিতে পারি নাই 1৮1 

অতএব জাঁপনি সামান্য ও বিশেষ শব্দদ্বাব|! এই সকল বিষয় আমার নিকট 
বলুন; আর পবমাম্মজ্ঞানে যে ফল হয়, কিংবা কর্মে যে ফল হয় এবং জীবাত্মা 
যে ভাবে দেহ হইতে নির্গত হন, আঁবাঁব যে ভাবে তিনি অন্ত শবীবে প্রবেশ করেন, 
এই সকল বিষয় আপনি আমাব নিকট বলুন” ॥৯॥ 



পর্বণি চতুর্নবত্যধিকশততমোইধ্যায়ঃ ৷ ১৮৯১ 

ইং তবনিষপ্চ ন মাং ভজেতেত্যেতৎকৃতে জ্ঞানবিধিঃ প্রবৃভঃ। 

কামান্বকাশ্ছন্দসি কর্মযোগা এভিবিমুক্তঃ পরমন্বীত ॥১১॥ 

নানাবিষে কর্মপথে সুখার্থী নরঃ প্রবৃে। নিরয়ং প্রযাতি। 
বৃহম্পতিরুবাচ । 

ইইং ত্বনিষগ্ সুখানুখে চ সাঁশীস্ববচ্ন্দতি কর্মতিশ্চ ॥১২| 
ভারতকৌমুদী 

যদিতি। যন্ত জনগ্, যৎ প্রিষমূ, তৎ তন সুখ; সুখজুনকম্, যন্ত চ যদনিষ্টং তন্ত তৎ ছা'খং 

ছুঃখজনকম্। এতংক্কতে এতক্লিমিতম্॥১০॥ 

বর্মুবিধিত| জানবিধেঃ সর্বধা। পার্থকাং দর্শ়তি ই্টমিতি। জ্ঞানাম্ভিবিতি সর্ববেদান্ত- 

বাঁদ:। এব নবকবৎ স্বর্সোহপি মুক্তিপ্রতিবদ্ধক ইতি ভাবঃ। ছন্দগি বেদে উত্তা কর্মৃষোগাঃ, 

কাঁসাঁয়কা: কাঁমগ্রধানা: | এভিঃ কামৈঃ, বিমুক্তঃ পুকুবঃ, পবং বদ, অগনবীত লভেত॥১১| 

উক্তমেবার্থ: স্পষ্টঘতি নানেতি। সুখার্থী নব: নাঁনাবিধে বর্দপগে অশ্বমেধাদৌ শ্রেনাদৌ চ 

বৃত্ত: সনূ, নিব ্র্গং নবকং বা গ্রত্নাতি। নিবয়শবন্ত স্বরগপরবতবং প্রাগুক্তমূঠ নবকপরত্বখ 

প্তানাবকন্ত নবকে| ন্বয়ে! দর্গভিস্বিযাম্ত ইত্যমবোক্ে্েি্। উক্তমর্থং বৃহস্পতিবন্ীক্রবোতি 

ইষ্মিতি। জাঁশি: সকাম: পুকষ+, কম্মাভিঃ অঙ্থমেধাদিভিঃ শ্রেনাদিভিশ্চ ইইমনি্ধ হখানথে চ 

অবচ্ছদাতি কাময়তে ॥১২| 
ভাবতভাবদীপঃ 

তর বিধিগ্রবৃনত ইত্যস্তোতবমাহ-যদ্দিতি ॥১০। জ্ঞানে ফলং যদ্িত্যন্তোতিবমাহ_ ইষ্টমিতি ॥১১] 

ন্জার্ঘশান্ে তত্ঠোজবমাহ কাঁমেতি। কামাত্মকাঃ কামপ্রধানাঃ | ছন্মমি বেদে। এভিঃ 

কাঁখৈ: কর্মপথে বেদৌক্ে বেকিকে বা। নিববং হ্্গং নবকং বা। এতনাক্ষিপতার্দেন_ 

ই্মিতি। ই্টানিষ্ে পরিবারে হৃখহ্বখে ততঃ ভুখমিটং গ্রহ ছুঃখসনিষ ত্যাজাং সা আণীঃ 

রা্ঘনা মা চ কর্ধতিবেনং প্রী্যিতীবমবচ্ছন্দতি পৃবয়তি ব্যাঞ্োতি এবাবদেব পুকষঃ ্ীর্থয়তে 

তং করমফলম্তীত্:। প্ষরকামে! যজেত হোনেনাভিচবন্ জেতেপ্ত্যাদেকৎপত্তিশিউন্ত তব 

মনু বলিলেন--ধযাহ! যাঁহাব প্রিয়, তাহাই তাহার হখ এবং যাহা যাহা 

অনিষ্ট, তাহাই তাহার দুঃখ, আর ইষ্ট যেন আমার হয়, অনিষ্ট যেন হয় না-এই 

জন্যই বেদাদিশাস্ত্রে কর্মবিধি বহিয়াছে ॥১০| 

আমাৰ যেন ইষ্ট ব। অনিষ্ট কোনটাই ন1 হয়, এই জন্তই বেদে জ্ঞানেব বিধান 

রহিয়াছে। আব বেদোক্ত কর্মাগুলি প্রায়ই কীমপ্রধান ; সুতবাং কাঁমনাবিহীন 

পুকষই পবত্রহ্ম লাভ কবিতে পাঁবেন 1১১ 

নুখার্থী মানুষ নানাবিধ কর্মমার্গে প্রবৃত্ত হইযা! স্বর্গে ব। নবকে গমন কবে। 

বৃইস্পতি বলিলেন-:কামী পুকঘ আপন কর্দাদাবা ইট ও অনিষ্ট এবং সুখ ও ছু'খ 

পাইয়। থাকে" ১২ 



১৮৯২ মহাভারতে শান্তি -- 

ম্নুরুবাঁচ। 

এভির্বিমুক্তঃ পরমাবিবেশ এতৎকুতে কর্মবিধিঃ গ্রবৃভঃ | 
কামাত্মকীংশ্ছন্দতি কর্মযোগ এভি্বিঘুক্তঃ পরমাদদীত !১৩। 
আত্মাদিভিঃ কর্মভিরিধ্যমানো ধর্মে প্রবৃতো ছ্যতিমান্ সুখার্থী। 
পরং ছি তৎকর্ম্পথাঁদপেতং নিরাঁশিষং ত্রহ্মপরং হযপৈতি ॥১৪। 
প্রজা সুষ্টা মনস! কর্মণা চ ছাবেবৈতৌ৷ সৎপথে৷ লোকজুফৌ। 
দৃষটং কর্ম শাশ্বতং চান্তবচ্চ মনস্তাগঃ কারণং নান্যাদস্তি ॥১৫| 

ভারতকৌমুদী 
এভিরিতি। এভিঃ কামৈঃ, বিমুক্তঃ গ্রাচিনঃ পুকবঃ, পবং ব্রহ্ম আঁবিবেশ। এতয়োঁঃ 

্ব্গনবকয়োঃ কৃতে কর্মবিধিঃ প্রবৃত্ত ইতি প্রাণুক্রমেধ জঞাঁপয়তি। দৃঢ়তাগ্চোতনায় পুনরপি 
তদ্দেবাহ কামেতি। কর্মযোগঃ কারমাত্বকান্ কামগ্রধানপুরুষাঁন্, ছন্দতি আঁশ্রর়তে। এভিঃ 
কামৈঃ॥১৩। 

আত্মেতি। ছ্যুতিমান্ তেজস্বী নুখার্থী চ নবঃ নি্ষামধর্থে যাগাদৌ প্রবৃত্ত: দন্, আত্মাদিভিঃ 
পরমাত্মজানাদিভিঃ, আদিপদেন শমদমাদীনাং গ্রহণমূ, কর্মভিবিধ্যমান! দীপামানশ্চ সন্ঃ 
পরমনন্তব কর্মপথাদপেতং নিবাঁশিষং কামনায় অবিষর়মূ, পুহতমার্যম, তৎপরং ব্রদ্ম উপৈতি 
প্রাগ্োতি 1১৪] 

শপ 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
ফলতেন শ্রবশাৎ |১২| বিবিদিষস্তি ধজ্জেনেত্যার্দিবাক্যাদেভিঃ কাসৈর্বিুক্তঃ সন্ কর্মাণযমুঠায় 
পবং ব্রন্ধ বিবিদিযোৎণত্যাদিদ্বাব প্রবিশেৎ; এতদর্থমেব কন্্মবিধিঃ প্রবৃত্ত, বর্গাদিফলশ্রবণন্ত 
কামাত্মকানেব চ্ছন্দাত আবৃণোতি ; অত এভিঃ কামৈর্ষিমুক্তঃ পবমেবাদদীত | ব্র্ষজ্ঞানার্থ- 
মেব বন্মপ্যহুতিষ্ঠেম কষুদ্রফলার্থমিত্যর্থ:1১৩। কিং শ্রেনাদীন্তপি জ্ঞানার্থমনষঠেয়ানি ? নেত্যাহ__ 
আত্মেতি। আত্মা চিত্তম আদিভিঃ প্রথমৈরিত্যেবিত্যর্থ; | ইধ্মাঁনো। বাগাঁদিদোযাঁপনয়েনাদর্শব- 
দপ্যমানো ছাতিমান্ সদমঘ্িষয়গ্রকাশবাঁনতএব সুখার্দী মুহুক্ষুঃ পবমতান্তকম্মণাগোচবম্। নিবা- 
শিবমিত্যনেন নাঁশিতববচ্ছনদতীতি পৰৌক্তিনিবস্তা। অবৈত্যুপৈতি শ্বৰৃ অবৈহ্ুপৈতি সবৃজ্া ব্যাপ্পোতি ॥১৪॥ ন্ 

মন্থু বলিলেন_-কোন কোন প্রাচীন মহা! এই কামনাবিহীন হইয়। পবব্শ্ম 
লাভ করিয়াছিলেন। এই জন্যই বেদান্তে নিষ্কাম কর্ম্মেব বিধান রহিয়াছে | আব 
কাম্য কর্মকামী পুরুষিগকেই আশ্রয় করে; সুতরাং এই কামবিহীন হইয়! 
মানুষ পবর্রহ্ম লাভ কবিতে পাবে 1১৩। 

তেজন্বী ও সুখার্থী পুরুষ আত্মজ্ঞান ও শামদমাদিব অভ্যাসপ্রভৃতি কর্মদার! 

দীপ্তিমান্ হইয়! নিষ্কাম ধর্ম্কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিয়া পরে কর্মুমার্গের অবিষয় ও 
নিষ্কাম লভ্য পরব্রন্মা লাভ করেন ॥১৪॥ 



পর্বণি চতুর্নবত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। ১৮৯৩ 

ম্বেনাত্মনা চক্ষুরিব প্রণেতা নিশাত্যয়ে তমসাহসংবৃতাত্ব! ৷ 

জ্ঞানন্ত বিজ্ঞানগুণেন যুক্তং কর্থাশুভং পশ্যতি বর্জনীয়মূ ॥১৬| 

সর্পান্ কুশীগ্রাণি তথোদপানং জ্াত্ব। মনুষ্/ঃ পরিবর্জয়ন্তি | 
অজ্জানতস্তত্র পতত্তি কেচিজজ্ঞানে ফলং পশ্ঠ যথা বিশিষম্ ॥১৭॥ 

পি একি পতি সিল পি ৭১ শপ পপি ৯৪ জলা সি উপ পা সত পল এ পপর সপ জিপ অপ তালার রো রা এ কাস এস 

ভাবতকৌমুদী 
গ্রজ| ইতি। বিধাত্রা মনস| কর্ধণা] চ প্রজগাঃস্টাঃ। অতএব এতৌ৷ মনংকর্ণরূপৌ দ্বাবেব 

মংপথৌ। অতএব লোকৈষ্ধুষ্টী সেবিভৌ। ততশ্চ শাশ্বতঞ্চ মুক্তিরূপনিত্যফলকঞ্চ, অন্তবচ্চ 

ব্গাদিরপানিত্যফলকঞ্চ কর্ম অশ্নিহোত্াদিকং বেদে লোকে চ দৃষ্টম। অতএব মনসা ত্যাগঃ 

কাঁমবর্জনম্, মুক্তেঃ কাবিণম্, অন্যং কাবণঞ্চ মুকের্নাস্তি ॥১৫| 

স্বেনেতি। ইব বথা! চগ্ুর্নত্রবপঃ প্রণেতা নাবকঃ, নিশ।ত্যরে বাত্যবসানে, তমসা অন্ধ- 

কাঁবেগ, অসংবৃতাম্া। অনাবৃতন্বরূপঃ সন্, স্বেনায্মনা| স্বশ্বভাবেনৈব, বর্দনীবং সর্পাদিকং পণ্ঠতি, 

তথাজানং কর বিঞ্ঞানগুণেন বিবেকোৎকর্ষেণ যুক্তং সৎ বর্জনীয়ম্ অশুভ কর্ম হিংসাদিকং 

্বেনাত্বনৈব পশ্ঠাতি ॥১৬| 
সর্পানিতি। উদকং পীরতে বন্মাৎ তত উদদপানং বৃপমূ। তত্র তেযু॥১৭ 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

ন্ধকানা]; কন্মপাঁং কথ বন্ধনিবর্তকত্বং নহি ছুবর! আচান্ক: শুধ্যতীতাশঙ্কাহ- প্রন: সট 

ইতি। এতে। মনঃকম্মমী সংসাবগ্রদে অপি সংপণৌ ব্রদপ্রাপ্তিমীগগাঁঁ। কখং তাহ 

্টমিতি। দৃট গরত্যগ শ্ৃতিবোবিতনিত্যর্থ; ৷ শাশ্বত সোন্দছেড়বপি, অন্তবচ কুদ্রফলমপি, 
তত্র মনসা ক্রিষণাণন্ত্যাগঃ ; ফলভ্যাঁগ এব শাশ্বতত্বে কর্মণাং কাবণং নান্তং স্বরূপেণ ত্যাগ 

ইতর্থঃ|১৫| স্বেনেতি। যথা! চফুবপঃ গ্রণেতা৷ নাবকো। নিশাত্যায় বাত্যন্তে তমসাসংবৃতাত্মানা- 

বৃতম্ববণ; সন্, স্বেশাত্মন]! তৈসেন বা! আো/কন বঞ্জনীবং কণ্টক।দিকং পঞ্ভতোবং জ্ঞানং 

বৃ্ধধজানগুণেন বিবেকেন যুক্ধং সদপুভং পথতি 1১৬। দৃ্্ং ন্ ভানফলন্ত শৈষ্্যমাহ__ 

বিধাতা মন ও বন্মদাবা ,লাকনকল স্থটি কবিযাছেন; স্ৃতবাং মন ও কর 
এই ছটা লোকসেবিত সৎপথ। নিত্যফলজনক ও অনিত্যফলক এই ছুই প্রকাঁব 

কর্ম দেখা যায; কিন্তু মনেব কাঁমনা ত্যাগ কাই ্রন্প্রাপ্তিব কাঁবণ, তাহাঁব 
অন্ত কারণ নাই ॥১৫॥ 

চ্ষু যেমন বাত্রিগ্রভাতে অন্ধকীব্দাবা অনাবৃত থাকিযা বর্জনীষ সর্পপরন্তি 
ভাবতই দেখিতে পা; সেইবপ জ্ঞান বিবেকযুক্ত হইযা বর্জনীয অশ্ুত বর্ম 

'বভাব্তই দেখিতে পাইঘা থাকে ॥১৬ 

বৃহস্পতি! জ্ঞানে যে বিশেষ কল হয, তাহা তুমি দেখ-মামুষ সর্প, কুশাএর ও 

কূপ দেখিতে গাইয। সে গুলিকে পবিত্যাগ কৰে; আবাব কতকগুলি মান্য সেই 

গুলিকে দেখিতে না৷ পাই! সেই গুলিবই উপবে যাইয়া পতিত হয় ॥১৭| 



১৮৯৪ মহাঁভীরতে শান্তি_ 

কৃতসস্ত মন্ত্র বিধিবৎপ্রযুক্তে৷ যজ্ঞ! যথোক্তাত্তহ দক্ষিণাশ্চ। 
অন্নপ্রদানং মনন; সমাধিঃ পঞ্চাত্বকঃ কর্ণ ফলং ব্দক্তি ॥১৮॥ 

গুণাত্বকং কর্ম বদন্তি বেদা্তম্ামমান্ত্ো এন্পূর্বং হি কর্ম । 
বিধিরিধেয়ং মনসৌপপত্তিঃ ফলম্ত ভোক্তা তু তন্ন শরীরী ॥১৯| 
শব্দাশ্চ রূপাঁণি রমাশ্চ পুণ্যাঃ স্পর্ণাশ্চ গন্ধাশ্চ শুভাস্তথৈব। 
নরোন সংস্থানগতঃ প্রভুঃ স্তাদেতৎ ফলং সিধ্যতি কর্মলোকে ]২০| 

কৃত্ম ইতি। সমাধি; ইঞ্টদেবতায়্ামেকাগ্রতা, ইতি পঞ্চাতবকং পঞ্চবিধং কর্ণা, ফলং ফল- 
জনকম্ ॥১৮। 

গুণেতি। গুণাতকং সত্বাদিত্রিগুণময়ম। অতএব সাত্বিকং বাঁজনিকং তীসলিকঞ্চেতি 

তরিবিধমেব কর্ম । তম্মাৎ কর্ণণাং ত্রৈবিধ্যাৎ মন্ত্রোহপি তাদুশ এব ভিবিধঃ | হি যন্মাৎ, কর্ম, 
নাঃ পূর্বন্থিন্ যন্ত তত মন্পূর্বং মন্থাণাং ত্রৈবিধ্যাদেব ততযুক্তানাং কর্মণামপি ত্রৈবিধামিতি 
ভাব: | তথ| বিধিবপি ভরিবিধঃ, বিধেষ্বং কাধ্যধ ত্রিবিধমূ, মনসা ফশন্তোপপঞ্তিঃ প্রাস্তিবপি 
অ্রিবিধা, ভোক্ভ] শবীবী জীবোংগি তরিবিধ এব 17১৯| 

ভারতভাবদীপঃ 
সর্পানিতি। উদপাঁনং কৃপম্১৭॥ জ্ঞানপুর্ববকং কভং কণ্ম সফপমিত্যাহ-_বত্গ ইতি। কর্ম 
পঞ্চাত্মুকং পঞ্চ মন্তরাদন্ধ আন্মানে! নিষ্পীদকী ঘন্ত ) তথা সমাধিবৈকাগ্যং দেবতাঁধ্যানাদৌ ; “ঘস্তৈ 
দেবতাখৈ হবিগৃহীতং স্তাতাং ধ্ায়ে”দিতি শ্রতেঃ। ফলং ফপব 0১৮॥ কর্তৃঙ্বভীবভেদীং 
কন্মণাং ফলভেদমাহ__গুণেতি। সাঁথিকং গুণাত্মকং বাজসং তাঁমসঞ্চ বিখেষং কম্মেত্যর্থঃ। 

তম্মানেতোশ্মস্বোথপি গুণাত্মকণ্তর হেতুপূর্* হি কর্্। ভত্র সাঁজিকো মন্োংগসিমীডে, 
বাঁজস ইযেতোক্জেত্বা। তামন: সর্ববং প্রবিধ্য হদয়ং প্রবিধোত্যাদিঃ। এবং বিধিবপি ত্রিবিধঃ? 
আত্মকাঁমে। যজেত, স্বর্গকামো৷ যজেও, অভিচবন্ যজেতেত্যাদিঃ | কর্তৃ্ভাঁবভেদাদপি তন্তেদ- 

মাহ--মনসোপপন্তি ফলগ্তেতি। তথাহি_যদেব বি্যয়া কবোতি শ্রদ্য়ৌপনিষদা] তদেব 

বীর্ঘাবত্ববং ভবতীতি বিগ্থাদিমান্ সাত্বিক: কর্তা । বিগ্যাদিহীনঃ কেবলং প্রবৃত্তিমাত্রপবো! বাজসঃ। 
দভাভিসন্ধিত্ত/মসঃ। তেযাং কর্ম ক্রমেণ বীর্য্বত্তবং বীর্যাবন্গিবীধ্য্চ ভবতি। যথ। ফলস্তোপ- 

যথাবিধানে অনুষ্টিত সমস্ত মন্ত্রপ, যথে,ক্তবিধীনে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সকল, 
দক্ষিণা, অনদান এবং ইষ্ঈদেবতার উপবে মনের একাগ্রতা-_এই পঞ্চবিধ কন্মকেই 
মুনিবা ফলজনক বলিয়া থাকেন ॥১৮॥ 

কর্ম সকল সাত্বিক, বাজসিক ও তাঁমসিক--এই ত্রিবিধ; অতএব মগ্রগুলিও 
এরূপ ত্রিবিধ। কারণ, কর্ম সকল মন্প্রযুক্তই হইয়া! থাকে। সেইরূপ বিধি 
ভ্রিবিধ, কার্য ত্রিবিধ, ফল ত্রিবিধ এবং সেই ফলভোক্তা জীবও ত্রিবিধ ॥১৯1 

॥ 



পর্যণি চতুর্নবত ধকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। ১৮৯৫ 

যদ্বচ্ছরীরেণ করোতি কর্ম শরীরযুক্তঃ সমুপাঞ্ম/তে তৎ। 
শরীরমেবায়তনং সুখস্থা ছুঃখস্ত চাপ্যায়তনং শরীর ॥২১॥ 

বাচ৷ তু যৎকর্ণ করোতি কিপ্রিদ্বাচৈব সর্ব সমুপান্সতে তৎ। 
মনন্ত য কর্ম করোতি কিঞ্িম্ন/স্থ এবায়মুপাশ্টতে তৎ ২২ 

শে ষ্প্পীপািা পাপা াস্পৌসসলপ্প  প পপপ পপ পপ পাপ 

ভাবতকৌমুদী 
শা! ইতি। পুণ্যাঃ স্পর্শ গলাজনাদীনাম্, শুভ গন্ধাঃ পুম্পাদীনাম্। নবঃ সংস্থানগতঃ 

শবীবপ্রা্ত: সন্, ন প্রভুঃ এতেযাঁং শবাদীনামচূভবে ন সমর্থ; স্তাৎ তদ্দেহকৃতকম্মভিস্তদ্দেহ এব 
শবাদীনাং ভোগে! ন স্তাদদিত্যর্থ; | তহি কুত্র ভোগন্তাদিত্যাহ এতদ্দিতি। এতৎ ফলং শবাদি- 

ভোগন্সপং কর্মফলমূ, কর্মলোকে কর্ণ প্রাপ্যে পবলোকে নিখ্যতি। এতদেঠকৃতকম্মীফলং 
দেহান্তব এব লিধ্যতি, জ্ঞানফলস্ত এতন্দেহ এবেতি ভাঁবঃ॥২৭। 

য্দিতি। শবীবেণ এতদ্েহেন। শবীবহুক্তঃ শবীবান্তযুক্ত; | আয়তণং তোগস্থানম্॥২১। 
বাচেতি। অফ জীব: মনস্থো৷ মনোহদ্বিত এব মনসৈবেতার্থঃ|২২॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 
গভিস্তণ৷ ফলন্ত ভোক্তাপি সখী দুঃখী মুঢশ্চ ভবতি ॥১৯| শবাদকঃ কর্ম যলং বর্ম্যপ্রাপো লোকে 
বর্ম সিধ্যতি নবঃ গ্রভ্বধিকাবী জ্ঞানফলে ইতি শেষঃ | ন সংস্থানগত ইত্যেকং পদ্ম্। মণ 
প্রীথে। জীবরেব স্তাৎ ই কৃত্ামুত্র ভোক্তব্যমিত্ৃষ্টফপাৎ কন্ম পৌঁহপেক্য়! দৃষ্টফলং ভানমেব শ্রেয় 
ইতি ভাবঃ ॥২০॥ লম্থ কর্্মত্য এব মোক্ষ: লিধ্যেৎ কিং জানেনেত্যত 'আহ--যদ্যদ্দিতি | শবীব- 
বতা ₹তং বম্মণ শরীরযুক্তেনৈব ভোকব্যং যতঃ কম্মফলন্ত দুঃখাদেরায়তনমাশ্রয়; শবীবমূ। ন 
ত্বশবীর আত্মাতৌশরীবত্থলক্ষণৌ মৌক্ষো! ন শাবীবেণ কন্মণ। সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥২১। তি বাঁচিকেন 
অপাদিন। মানসিকেন ধ্যানাদিনা বা. মোক্ষঃ নিধ্যতাম্? নেত্যাহ--বাঁচেতি। বাঙ্মনসাভ্যাং 

পা পাপী 

মধুব শব, মনোহর বপ, সুত্বাছু বস, পবিত্র ম্পর্শ এবং সুরভি গন্ধ বহিয়াছে 

বটে; কিন্তু মানুষ এই শবীবে কর্ণা করিয়া এই শরীবেই সেগুলি ভোগ করিতে 

পারে না; কর্ণ গ্রাপ্য লোকাস্তবেই এ সকলের ভোগ সিদ্ধ হইয়! থাকে। (আব 

ভ্রানেব ফল ইহলোকেই সিদ্ধ হয়) ॥২০॥ 

মানুষ এই শবীরে যে যে কর্ম কবে, অন্থ শবীব ধাঁবণ করিয়াই সেই সকল 

বর্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। শবীবই ম্ুখভোগেব স্থান এবং শবীবই ছুখ- 
ভোগেরও স্থান ॥২১| 

মানুষ বাক্যদ্বাবা যে কোন কার্য্য কবে, বাগিক্ডিয়দাবাই তাহার সমস্তফল ভোগ 

করিয়া থাকে; আবার মন যে কিছু কাঁধ্য কবে, জীব সেই মনদবাবাই তাহার 
ফলভেগ কবিয়া থাকে ॥২২ 



১৮৯৬ মহাভারতে শাস্তি 

যথা যথা কর্মগ্রং ফলার্থী করোত্যয়ং কম্মচলে নিবিষ্টঃ। 
তথা তথায়ংঞণসংপ্রযুক্তঃ শুভাশুভং কম্ম্মফলং ভূনক্ি ॥২৩| 

মতত্তে। যথা শ্রোত ইবাভিপাতী তথাকৃতং পূর্বসুপৈতি কর্ম 
শুভে তবে তুষ্যতি দুক্কুতে তু ন তুম্যাতে বৈ পরমঃ শরীরী ॥২৪॥ 
যতো জগৎ সর্বমিদং প্রসুতং জ্ঞাত্বাত্নবন্তে। ব্যতিযান্তি যত্তৎ। 
যম্মন্ত্রশব্রকৃতপ্রকাশং তদুচ্যমানং শৃণু মে পরং বহু ॥২৫।॥ 
রসৈধিমুক্তং বিবিধৈশ্চ গরস্ধৈরশব্বমস্পর্শমরূপবচ্চ | 
অগ্রাহমব্যক্রমবর্ণমেকং পঞ্চ প্রকারান্ সন্থজে প্রজানাম্ |২৬| 

০ পাপা পিপাসা পপ স্পা পিপল মম পপ 

ভারতকৌমুদী 
যথেতি। বর্মণ] গুণঃ কর্ণগুণত্তং সাত্বিকং বাঁজনিকং তামদিকং ব! কর্ম কবোতীত্যর্থং । 

গুণৈ স্বাদিভিঃ সম্পরযুক্তঃ প্রেবিতঃ ॥২৩| 

মত্ত ইতি। ইবশব্দঃ সম্ভাবনায়াম্। মতন্তো| যথা আোতঃ অভি লক্ষ্টীক্ৃত্য পততি চলতীতি 
সঃ । তথ নবঃ পূর্ব কৃতং কন্ম উপৈতি অন্ুসবতি | পবমঃ অজ্ঞানে অভিবেকী শবীবী জীবঃ 0২৪ 

এতাবতা৷ জিঙ্জাসিতং 'মতমভিধাঁয় ইদানীং ব্রগ্গাতিধতুং প্রস্তোতি যত ইতি। প্রস্তমুৎ- 
পন্নম। আত্মবন্তঃ অত্যন্তহুঃখনিবৃত বত্ববন্তৌ জনাঃ, যজ জ্ঞাত! ত্জগৎ ব্যতিযান্তি অভিক্রম্য 
তদেব গচ্ছস্তি ॥২৫ 

ভাব্তভাবদীপঃ 
কত কণ্মণ ততৈব ভোক্তব্যং ন তু তদতীতং বস্ত 'গোঁচবয়েদিত্যর্থঃ |২২] কর্মণি গুণ: সববং 
রূজ্তমেঞ ব1 কন্মগুণত্তম্॥২৩| অথ প্রতিকূলং নেতঃপ্রবাঁচং জলবেগেনাভিপাতী ভবতি ন 
ত্িচছয়া। তথা। কন্মণ পুকবোঁৎপ্যুপত্যন্বর্ততে | তত্রৈবং সতি শুভে তোঁষে! ন ত্বশুভে ইতি 

মৌামেবেতয্থ: ২৪. এবং কম গতিযু! জানং বদ্যামীতি গ্রতিদানীতে-যত ইতি। আত্ম" 
মানুষ ফলার্থা হই সেই কর্্মফলে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া! যেমন যেমন কর্ণ্ম 

করে অর্থাৎ সাত্বিক, বাঁজসিক ও তামসিক কাঁধ্য করে, সেই সকল গুণপ্রেবিত 

হইয়া! তেমন তেমনই শুভাশুভ কন্মফল ভোগ কবিয়া থাকে ॥২৩ 
মওস্য যেমন আ্োতেব অনুস্বণ কবে, জীবও তেমনই পুর্ধবকৃত কর্মের অনুসরণ 

কবেঃ কিন্ত অজ্ঞানী জীব মঙ্গললাভে সন্তুষ্ট হয় এবং অমঙ্গল উপস্থিত হইলে 
অসন্তুষ্ট হইয়া পড়ে ॥২৪॥ 

বৃহস্পতি ! যাহা হইতে এই সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, ধাহাকে জানিয়! 
দুঃখ নিবৃত্তিব জন্ত যত্ববান্ লোকেব! জগৎ অতিক্রম কবিয়! চলিয়৷ যায়, ধাহাকে 
মন্ত্র সকলও প্রকাশ করিতে পাবে না এবং ধাহা৷ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহা আমি 

বলিতেছি, তুমি আমাব নিকট শ্রবণ কব ॥২৫॥ 



পর্বণি চতুর্নবত্যধিকশততমৌহধ্যায়ঃ | ১৮৯৭ 

ন স্ত্রী পুমান্নাপি নপুংসকঞ্চ ন সম চাঁসৎ অবসচ্চ তন্ন । 
পশ্থান্তি যদ্ব্রহ্মবিদো মনুয্যাস্তদক্ষরং ন ক্ষরতীতি বিদ্ধি |২৭॥ 

ইতি প্রীমহাভারতে শতগসাহজ্যাং সংহিতীয়াং বৈয়াসিক্যাং শীস্তিপর্ববণি 
মোক্ষধর্থ্ে মনুরৃহস্পতিসংবাদে চূতুর্নবত্যঘিকশততমৌহিধ্যায |] ক 

ভাবতকৌমুদী 
বগৈবিতি। অগ্রাহমিক্িয়ৈ:, অবর্ণং শুরুবষ্ণাদিবশূন্যমূ। প্রকাবাঁন্ বিশেষাঁন্ শবম্পর্শ 

বপবসগন্ধান্, প্রজানাং ভোগার্থে সন্থজে জনয়ামাঁস।২৬| 

নেতি। তৎগবং ব্রন স্তর স্নাগ্তভাবাৎ, ন পুযান্ শিকপপ্তভীবাৎ ন নপুণ্দকঞ্চ দেহস্তৈবা- 
ভাবাং। এয হেতুশ্চ পূর্বয়োবপি বোজয়িতৃং শক্যতে | ন পবমার্থাদিবৎ সৎ বাঙ্মনসয়ৌবগোঁচব- 
ত্বাং, ন চ আকাশকুন্ুগাদিবং অসৎ তংকার্য্যদর্শনাৎ, ন চ মায়াবৎ সদমৎ তঠৈলক্ষণ্যাৎ। 
বরন্মবিদো মন্্য্য! যৎ পণ্ন্তি। অতএব তন্তাস্তিত্বসিদ্িবিতি ভাঁবঃ। তচ্চ অক্ষবম্ ওমিত্যেকাক্ষব- 

রূপম্ প্তন্ত বাক" প্রণব" ইতি পাতগ্রশুত্রাৎ "ওমিত্যকাক্ষবং ব্রহ্ম” ইতি শীতোেঃ বাচ্যবাচ 
কযোবভেদাচ্চি। তচ্চ ন ক্ষবতি ন চলতি ব্রিয়াশূহ্ত্বাৎ, ইতি বিদ্ধি জানীহি।২% 
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভাবতীচারযয-প্রীহবিদাসসিদধ ্তবানীশভ্াচার্ধ্যবিবচিতায়াং মহাতীরত- . 

টীকায়াং ভাবতকেমুদীসগাখ্যাযাং শান্তিপর্বণি মোঁক্ধর্মে চতুর্ণবত্যধিকশৃততমৌহ্ধ্যায়ঃ ॥*| ' 
ভাবতভাবদীপঃ | 

বস্তা ধিতচিত্তা জগণ্যতিক্রম্য যত্তৎ পদং খাঁস্তি পৰং শ্রেষ্ঠ বৎ॥২৫ যত্রসাঁদিহীনমপি ভান্ 

পঞ্চপ্রকাবান্ বসাদীন্ জনানাং ভোক্ু ণামর্থে সন্থজে উৎপাঁদিতবাঁন্। অবর্ণং লোহিতশুরুকৃষ- 
বর প্রধানং বজ:সততমোময়ং তদন্ত ॥২৬ অৎ প্রধানপবমাখাদি, অনং শৃন্টদ সদসদনির্বচনীরং 
মায়াশবলমূ; অতএবাক্ষবমপবিণাঁমি, "নাসদাসীন্নো দা সীবদানীং নাসীঘ্রজে। নে] বোমাপবে! 
"দিতি শ্রতাবপি হৃষ্টেঃ প্রাক সদসদ্র্বখবোদিতাঁনাং প্রখানশৃন্তপবসাণ.নাং ঘুক্তিপ্রসক্তানাং 

পবব্যোমশব্দিতন্ত মাঁয়াশবশন্ত চ জগংকাবণশ্রতিগ্রসক্তন্ত নিষেধাৎ।॥২৭| 
ইতি শীন্তিপর্ববণি মোক্গধন্মে নৈলকণীয়ে ভা'বতভাবদীপে চতুর্নবত্মধিকশততমোহ্ধ্যায়: 0১৯০1 
শপ স্পা মস উপ আস শপ 

তিনি শব্দ, স্পর্শ, বপ, বম ও গন্ধবঞ্জিত ; কোন ইন্দরিয়দ্ধাবা তাহাকে গ্রহণ 
কব। যায না; তিনি অব্যক্ত, শুরুকৃষ্ণাদি বর্ণবিহীন এবং অদ্ধিতীয় ঃ অথচ তিনি 
লোকেব ভোগেব জন্ত এ শব্দম্পর্শপ্রভৃতি পঞ্চবিধ পদার্থ স্থটি কবিয়াছেন ॥২৬ 

বৃহস্পতি | তিনি স্ত্রী নেন, পুকষ নহেন এবং নপুংসকও নহেন ) আবাব 
'তীহাকে সৎ, অসৎ কিংব। সদসংও বলা যায় না; তবে ক্রন্মজ্ঞ মানুষেবা! ধাহাকে 
দেখিতে পান, তিনি অক্ষব, অর্থাৎ প্রণবন্বধাপ এবং তিনি সর্ববপ্রকাব ক্রিয়াবিহীন, 
ইহা তুমি অবগত হও? ॥২৭| 

* “ " একাধিক দিশততমোহধ্যায়ঃ” বঙ্গ বদ্ধ নি। 
২৩৮ 

পপি 



পঞ্চনবত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 

-_ 2 

মনুরুবচ। 

অক্ষরাৎ খং ততো! বায়ুস্ততে৷ জ্যোতিস্ততো৷ জলমৃ । 
জলাঁৎ প্রসূতা জগতী জগত্যাং জায়তে জগৎ |১॥ 
ইমে শরীরৈর্জলমেব গত্ব৷ জলাচ্চ তেজ? পবনোইন্তরীক্ষমূ। 
খাদ নিবর্তস্তি ন ভাঁবিনস্তে মোক্ষঞ্চ তে বৈ পরমাগুবস্তি॥২॥ 

ভারতকৌমুদী 
ইদানীং হটিক্রমমাহ অক্ষবাদ্দিতি। অন্ববাৎ পবর্রহ্ধণঃ, খমাঁকাশম্। প্রন্ত উৎপন্না, 

জগতী ক্ষিতিঃ ৷ জগৎ স্থাববজঙ্গমাআ্সকো৷ লোকঃ, "তন্মাা এতন্মাদা আমন আকাশমস্ভুতঃ” রি | 
শ্রুতেঃ ॥১| 

সা্টিবুক্রমেণ লয়মাহ্ ইম ইতি | ইমে স্থাববজন্গমা: পদার্থাঃ, পার্থিবৈঃ শবীবৈঃ প্রথমং . 
জলমেব গা, জলাচ্চি তেজে! গত্থী, পবঞ্চ যঃ পবন: যয্চান্তবীক্ষং তে ক্রমশে! গন্বা, খাৎ খমাকাশ! 
প্রাপ্য, নিবর্তন্তি তত উর্ং ন গচ্ছস্তীত্যর্থ:, জ্ঞানিন এব তত্র গমননিয়মাঁৎ বে চ জ্ঞানিনঃ তে ন 

ভাবিনঃ ন পুনর্ভবিমা্তি “ন স পুনবাবর্ভতে* ইতি শ্রুতেঃ | তে চ জ্ঞাঁনিন: পবং মোক্ষমাগুবস্তি 
থাদপৃর্দং ব্রহ্ম গচ্ছন্তি ॥২ 

ভাবতভাবদীপঃ 
অন্নবান্মায়াসহায়াৎ । নস্থু নো ব্যোমাঁপবে। যদ্দি'ত স্বষ্টেঃ প্রাড্মায়াশবলম্ত নিষেধাৎ কথমক্ষবে 

মাঁধাসহাঁধাদদিতি বিশেষণং দীবতে ? মত্যম্, তুচ্ছেনাভ্পিহ্তং যদাসীদিতি ত্রৈব বাক্যশেষে 

তুচ্ছেন মিথ্যাভূতেন তমস! আু ব্যাপকমপিহিতমাচ্ছাদিতমিত্যুক্েস্তমসশ্চ তুচ্ছত্বাভিধানাৎ সর্পেণ 
বজ্ঞা। ইব ন পবমার্থতোহক্ষবন্ত সিতীষত্বমিতি জেয়ম। এব তুচছজ্ঞানাবৃতাচ্ছুক্তিথগ্াদ্রজত- 
মিবাক্ষবাৎ খাঁছ্যৎপদ্ধতে ইতি ন কশ্চিন্দোষ: ॥১॥ এবমক্ষবে জগদাবোপ্যাপবর্দতি__-এতৈবিতি। 
পার্থিবৈ: শবীবৈর্ব বণোদকন্টাষেন শবীবিণঃ জলং গত্বেতি স্্টিবিপবীতক্রমেণ সংহাঁব উক্ত£। 
তেজমঃ পবনং ততাহন্তবিগ্বং গত্েতি যৌজ্যম্। অন্তবিক্ষং ভূতাঁকাশম্। খাঁৎ ল্যবলোপে পঞ্চমী । 
মাঁয়াশবনং খশবোদিতম্তীত্য যে ভাঁবিনে! ভাঁবোহক্ষবং তদ্য্যোমাত্মত্রেনাস্তি তে নির্বিশেষ, 

শরতাগ্ীস্মানং এ গ্রাণতান্তেন নিবরতত্তি ন সং সংসবস্তিঃ ; বিস্ত তে পবং মোস্সং প্রাপু,বন্তি। বে ভাবিনন্তে 

মনু বলিলেন-“পব্রদ্ম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বাধু, বাযু হইতে তেজ, 
তেজ হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে £ আব পৃথিবীতে স্থাবব- 
জঙ্গমাতআুক সমস্ত পদার্থ জন্মিয়াছে ॥১॥ 



পঞ্চনবত্যধিকশততমৌহধ্যায়ঃ। ১৮৯৯, 

নোফং ন শীতং মৃছুনাপি তীক্ষং নান কষায়ং মধুরং ন তিক্তমূ। 
ন্ শব্বনাপি চ গন্ধবততম্ন রূপবন্তৎ পরমন্বভাবয্ [৩ 
পর্শং তনুর্ব্বেদ রসঞ্চ জিহ্বা স্রাণঞ্চ গন্ধান্ শববণে চ শব্ান্। 
রূপাণি চক্ষুর্ন চ তৎ পরং বদ্গৃহুস্তনধ্যাত্মবিদো মনুত্যাঃ ॥8| 
নিবর্তয়িত্বা রলনাং রসেভ্যো আ্বাণঞ্চ গন্ধচ্ছু বণো চ শব্দাৎ। 
স্পর্শাতচং রূপগুণাত্ত, চক্ুত্ততঃ পরং পশ্যতি ন্বং স্বতাবম্ ॥৫॥ 

ভাবতকৌমুদী 
বাতিবেকেণ ব্র্ নিবপয়তি নেতি। পবমঃ অক্ষরঃ স্বভাবে! যস্ত তৎ পবং ব্রহ্ম “অশবমন্পর্শ- 

মরপমবায়ম্" ইত্যাদিশ্রতেঃ ॥৩| 

শ্গর্শমিতি তনুঃ তৃগদ্িতো। দেহঃঃ বেদ বেতি। শ্রবণৌ কর্ণে৷। যং পবং গার্বাংবষ্টা 
নথ, তৎ অনধ্যাত্মবিদৌহজাঁনিনে| মন্্যাঃ, ন গৃহৃন্তি কেনাপীনিয়েণ শ বিষধীকুর্বন্তি, “যতে] বাচে। 
নিবর্ভন্ত অগ্রাপ্য মলপ। সহ” ইতি শ্রতেঃ 09 

নীতি। নিবর্তযিত] প্রতিসংহত্য। রূপমেব বৈশেধিকোকো খণস্তশ্মাং। শ্বং সর্ব" 
মংশিটম্, হ্বতাম্ আত্মন্বরূপং জানী গগ্ততি ॥৫। 

ভাবতভাঁবদীপঃ 
গবমুপুবন্তীতি পাঠে তু যে ন ভাঁবিনপ্ডে খাৎ খং গ্রাপ্য নিবর্ভন্তি, থে তু ভাবিণত্ভে খাদপি পবং 
জাতি যৌজন1॥২॥ এবং ভ্ঞ।ত্তাপি পবস্ত যোটৈকগম্য্ং বক লক্ষণমাহ-_নোফমিতি। 
ন গীত মত নাক ন্ কষায়ং ন মধুবমিতি চ মহদ্ধঃ | স্বভাব; প্রমাতৃত্াদিসতর্দিম 1৩ 

কন্তহি বসাদীনাং বেদ্দিতেত)।ত আহ-ম্পর্শমিতি। তমুত্বগিস্তরিয়ং ত্গাঁদিভিত্তৎ পবং বস্ত নচ 

গৃদ্তি। ঘদ্যতোঁহনধ্যাতবিদ আম্মনমধিকৃত্য প্রবৃত্বে! যোগোহ্থাত্বং তদনভিজ্ঞাঃ1৪॥ যোগ" 

বাহ-নিবর্তযিত্েতি। . ওবক্যুক্তযতি শেষ ॥ নহি _পুকবকাবেণ শন্বাৎ শ্রোতিং নিব্িতৃং 

আবার স্থাববইএ -জঙ্গমাত্বক সমস্ত পদার্থ পার্থিব দেহদাবা প্রথমে জল, পৰে 

ক্রমশ; জল হইতে তেজ, তেজে হইতে বাধুতে, বাঁু হইতে আকাশে যহিয়! 
আকাশকে পাইয়া নিবৃত্ত পায়, আব উ্দে, যাইতে পাবে ন1; পুনবায স্ৃিকালে 
র্্বোক্তক্রমে উৎপন্ন হয় ; কিন্তু ধাহীব1 তত্জ্ঞানী, তাহারা আব উৎপন্ন হন ন 
তাহার! একেবারে পবম মুক্তিলাভ কবেন।২ 

সেই পবত্রন্ম উষ্ণ ও শীত, কোমল ও তীক্ষ কিংবা! তন্ন, কষায়, মধুর ব। তিক্ত 
ইহাব কিছুই নহেন এবং ভাহাতে শব্ধ নাই, গন্ধ নাই, বপও নাই।ও| 

তবক্সম্থিত দেহ স্পর্শকে, বসন। বসকে, নাঁসিকা গন্ধকে, বর্ণযুগল শবকে এবং 
চু ঝপকে গ্রহণ কৰে; বিস্তু অনাস্মজ্ঞ লোকেবা! যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সেই পবত্হ্মকে 
কোন ইন্তরিয়দারাই গ্রহণ কবিতে পাবে না 181 



১৯১০০ মহাভারতে শান্তি -- 

যতো গৃহীত্ব। হি করোতি যচ্চ যন্মিংশ্চ তাঁমারভতে প্রবৃতিমৃ। 
যন্মিংশ্চ যদযেন চ বশ্চ কর্তা বৎ কারণং তে সমুদ্রায়মাহঃ ॥৬| 
যদাপ্যভূঘ্যাপকং সাধকঞ্চ যম্মন্ত্রবৎ স্থান্ততি চাপি লোকে। 
যঃ সর্বহেতুঃ প্রমাত্বকারী তৎ কারণং কাঁ্যমতো যদন্যাৎ |৭| 

ভারতকৌমুদী 
সামান্তো ব্রদধ নির্বক্তি যত ইতি। বঃ কর্তা, যেন কবণেন যৎফনমুদ্েস্ত, বস্মিন্ দেশে কাঁলে 

চ, বন্দিন্ প্রিয়ে অগ্রিত্নে ব| নিমিতে, যতো! বাগাৎ দেবাদা, গৃহীত্বা তাং প্রসিদ্ধাং প্রবৃত্তিষ্ 
আবভতে, যচ্চ কর্ম কবোতি, ঈদৃশে৷ য; সমুদাযন্তস্ত যৎ কারণং স এব স্বভাব ইতি তে গ্রসিদ্ধা 
মুনয় আহঃ ॥৬। 

ধদদিতি। বদ্ধ! বস্ত ব্যাপকং সর্বব্যাপি সঙ্গিধিমাত্রেণৈব সর্বেরধাং কার্ধাণাং সাঁগকর্ধাভূৎ ; 
যচ্চ বন্ত লোকে জগতি মন্তরবৎ *নিত্যিঃ সর্বগতঃ স্থানু:” ইতি শ্রত্যুক্তপ্রমাণাৎ গারত্যাদিমন্তশব্দবৎ 
চিরং স্থান্ততাপি চ ? যশ্চ পদার্থ: পবমাতবনা তন্ভুতেন জীবেন কবোতীতি সঃ, তেন হেতুনা সর্বের্া- 
মেব গগনাদীনাং হেতুঃ; তৎ কাবণং স্বভাব: | অতঃ কাবণাৎ যদন্তং তত সর্ববং কাধাম্ 14 

ভারতভাবদীপঃ 
শক্যম্। বথোক্তং বার্তিকে--”শান্তো দন্ত উপবতন্তিতিক্ষুঃ সমা হিতো। তৃত্বাজুস্টেবাত্মানং পশ্রেপদিতি 
শ্রতের্ব্যাখ্যানে--্বাতত্তং বেষু কর্তঃ স্তাঁৎ কবণাকবণং প্রতি। তান্তেব তু নিষিদধানি কন্াণীহ্, 

শমাদিভি:॥ অন্থাতন্ত্ন্ত বেষু তি কর্তঃ কর্ন সর্বদা । সমাহিতোজ্যাখেদানীং তর্নিবে।ে! 
বিধীয়তে॥ পিশ্ীকৃত্যেন্িকগ্রামং বুদ্ধীবারোপ্য নিশ্চলম্। বিষবাংস্ৎস্তীস্তযত! ভিষ্টেচচি- 
দহবোধতঃ॥ এফোহভুাপায়ঃ সর্বত্র বেদান্তেষু প্রতিষ্ঠিত; তত্মন্তাদিবাক্যোখাজ্ঞানোঁৎপত্র্থ 
মাঁদবাৎ।* ইতি। ততো! নিবর্ডকাৎ গ্রমাতুঃ পরং তহপাবিভূতবুদ্ধযাদেঃ পবং স্বঃ প্রত্যগভিন্ং 
স্বভাবং দ্বরূপসতাং পশ্ততি ॥৫॥ কোঁহসৌ ত্বভাঁব ইত্যত আহ--যত ইতি । তে মুর সমুদ্রা 
কর্রীদিসজ্বাতং যৎকাবণং যদ্ধেতুকমাহস্তং স্বভাবং পশ্ততীতি পূর্বেণাঘয়ঃ | সমুদ্রারমাহ-_যঃ 
কর্তা প্রমাত| যেন জ্ঞানকর্মকবণেন বৎপ্রাপ্/মুদ্ধিস্ত যস্মিন দেশে কালে চ যন্রিন্ স্থখে ছুঃখে বা 
নিমিতভূতে তাং তদমুকৃলাং প্রবৃতিং বন্ধমাবভতে হচ্চাঁবশ্য তৎকর্দদর্শনগমনাদিকং করোতি। 
কিং কৃত্বা কবোতি? যতে! বাগঘেষাদিতঃ অনৃষ্টাদীশ্ববেচ্ছাতে। বা গৃহীতাবলহ্েতি যোজন] । 
ততশ্চ কর্তা ক্র কবণং দেশকালৌ স্থছ্ঃখে প্রবন্তারস্াখ্যো৷ বত্ধো গত্যাদিকং বাগাদুষ্টশববা- 

রস হইতে রমনাকে, গন্ধ হইতে নাসিকাকে, শব্দ হইতে কর্ণযুগলকে, স্পর্শ 
হইতে ত্বকৃকে এবং কপ হইতে চক্ষুকে নিবন্তিত বরিয়া তাহাব পবই জ্ঞানী মানুষ 
সেই পরব্রহ্ধকে দর্শন কবেন ॥৫1 

মুনিবা বলেন--ষে কর্তা, যে কারণ, যে কালে বা! দেশে, বে উদ্দেশ্যে, যাহার 
প্ররোচনায়, প্রতি অবলম্বন কবিয়া বে কার্ধ্য করেন, সেই সমুদ্ুয়েবই ধিনি কারণ 
তিনিই স্বভাব অর্থাৎ পবক্রহ্থা ॥৬ 



বটে 

পর্যণি পৃঞ্চনব্ত্যধিকশততমৌহধ্যায়ঃ | ১৯০১ 

বথা হি কশ্চিৎ নুকৃতৈর্সনুয্য, শুভাশুভং প্রাঞ্তেহখাবিরোধাৎ। 
এবং শরীবেষু শুভাশুভেঘু স্বকর্মজৈজ্ঞীনমিদং নিবদ্ধম্ ৮] 
যথা প্রদীপ্তঃ পুরতঃ প্রদীপঃ প্রকাশমন্থাস্ত করোতি দীপ্যন্। 
তথেহ পঞ্চেব্দরিয়দীপবৃক্ষা জ্ঞানপ্রদীপ্ত; পরবস্ত এব ॥৯॥ 

০৯৫িল সিল উস্পস্ পি অল ঈিলটিজাত।  পা্পাসি্টিল | তী 
রে 

ভাবতকৌমুদী 
এব ম্বভাঁব এব শ্রত্রযক্তং জাঁনমিত্যাহ ফ্রোকত্রায়ণ যথেতি। যন হি বশ্চিননুদং, সুরৃতৈঃ 

সম্যগহটিতৈ: কর্মতিত, অবিবোধাৎ ভিন্নকাশীনত্বাৎ অবচ্ছেদভেদাচ্চ শুভাতুভং ফশং প্রপ্নততে ; 
এবং তথা দ্বকর্মজৈবনৃষ্টেঃ শুভাতুভেযু মন্য্যতির্যক্সংজ্ঞকেবু, শবীবেধূ, ইদং শ্বভাবাধ্য, ভানং 

নিবদ্ধং তেনৈৰ স্থাপিতম্, ৭সত্যং জানমাননং ব্রদ্ধ” ইতি শ্রুতেঃ (৮ 
যথেতি। যথা গ্রদীপ্তঃ এজশিতঃ প্রদীপঃ দীপ্যন্ প্রজলন্েব পুবতঃ অগ্রতঃ অন্স্ত বস্তনঃ 

প্রকাশ কবোতি, তথা! ইচ জগতি পাঞন্িয়া পি শ্রোত্রানীন্যেব দীপবৃষ্ষা। বিষয়গপ্রকাশাৎ দারূপবিস্থাঃ 

গরদীগাঁ! পববস্তো জানাদীনা এব জ্ঞান প্রদীপ্তাঃ প্রকাশিত ভব্তি, জ্ঞানমেব ইন্রিযাপামপি 

গ্রকাশকমিত্যর্থ; ॥৯] 

ভাব্তভ!বদীপঃ 

দিকঞ্চ সমূদীমন্তন্ত যদ্দেতুশ্চিননাএং তেব ম্বভাঁব ইত/র্ঃ | নম কিন্তুৎ কাবণং যদগেক্গয 

নিতায়োবপি ভীবেশায়াঃ কার্ধ্যতমুচাতে ইত্যাশদ্যাহ_যছ্েতি। বাঁশ এবার্ধে। যদেব 

ব্যাপকনীশ্ববাধ্যং সাঁধকং ব্যাপাং জীবাখাং চাঁভ়ং উভয়োবিভুতে নিত্যতে চ তুল্যত্থেন নিরময- 
নিয়ামকভাবো! ন স্তাৎ। তথা চীন্তপ্রবিষ্ট। শান্ত। জনানাং সর্বাত্মেত্যাদযঃ শ্রতবে! নোপকধ্যেবন্। 

একন্োভয়াযুতে সানদাহ_শন্ত্রদিতি। “এক এব তু ভূতায। ভূতে ভূতে ব্বস্থিতঃ। একা 

বহধা চৈব দৃশ্ততে জণচন্দ্রবৎং |” ইতি মন্ত্র এবাত্র প্রমাণমিতা্থঃ। ভূতাত্ম। নিত্যাত্মা, একধেতি 

বাপকত্বেন, বছুধেতি সাঁধকধেন স্থান্ততীতি স্থাণুত্বং কৃটন্ত্বাপবপর্ধ্যারসুচ্যতে । য আঁত্মকাবী 

আত্নৈকাদ্বিতীয়েন কবোতি সর্বসিত্যাত্বকাৰী ; প্তদাম্মানং হ্যুকতেগ্তাদিশ্রতেঃ। তৎ 
পৰং কাবণম্। "আনন্দাদ্ধেব থবিমানি ভূতানি জাদান্ত” ইত]াদিশতেবানন্দময়াথা ঈশববন্বান্তব- 

কাবাং শুদ্াপেগত্। কাঁধ্যনিভার্থ:। তদিদসুং কাামতো। বদন্দিতি | এবং শ্বভীবনত 
পবমকারণনককা ভানাঝতামপ্যাহ ত্র বখাহীতি। স্তৈ: সমাগছটিতৈ পুণযপাপৈ: 

কন: পাগাপৈ: শুভাগুভেহ্ শন: বধু ভডেযু ইদমঙ্গ .ং ম্বভাবাঁধ্যং পবসকাবণং জ্ঞানং 

যাহা পুর্বে সর্ববব্যাপক ও সর্বকার্ধা সাধক হইযাছিল, যিনি জগতে মন্ত্রে 
স্ায ভবিষ্যতেও থাকিবেন এবং যিনি বর্তমান সমযেও আপন অংশ জীবান্মাাব! 

সমস্ত কার্ধ্য করিযা সমস্ত কাঁর্য্েবই হেতু হইতেছেন, তিনি কাবণ * তিন অন্য যে 

কিছু বন্ত আছে, সে সমন্তই কাধ্য ॥৭ 
যেমন কোন মানুষ সম্যক অনুষ্ঠিত কর্মঘাবা বিভিন্ন কালে বা বিভিন্ন দিকে 

শিবিরোধে শুভ ব| অশুভ ফসলাভ কবে ; সেইবাপ জীব আপন আপনকর্দ অন্থদাবে 

উতর ও নিকৃষ্ট দেহ ধাবণ কবে ; তাহাতে জ্ঞাননামক স্বভাব নিবৃদ্ধ আছে ॥প 



১৯০২ মহাভারতে শান্তি-_ 

যথা চ রাজ্ছে। বহবো হৃমাত্যাঃ পৃথক্ প্রমাণং প্রবদস্তি ঘুক্তাঃ। 
তঘচ্ছরীরেহু ভবন্ডি পঞ্চ জ্ঞানৈকদেশাঃ পরমঃ স তেভ্যঃ ॥১০| 
যথার্চিষোহ্গ্নেঃ পবনন্ত বেগ। মরীচয়োইকরন্ত নদীষু চাঁপঃ। 

গচ্ছস্তি চাঁয়ান্তি চ সঞ্চরন্ত্স্তদচ্ছরীরণ শ্রীরিণান্ত ॥১১| 

ঘথা চ কশ্চিৎ পরণুং গৃহীত্বা ধুমং ন পশ্টেজ্দুলনঞ্চ কাষ্ঠে | 
তদচ্ছরীরোদরপাণিপাদং ছিত্বা ন পশ্যস্তি ততে। যদন্যৎ ॥১২| 

ভারতকৌমুদী 

যথেতি। যণা চ বাঞ্জে| বহবঃ অথত্যাঃ যুক্ত! নিলিতা সন্থঃ, পৃবক্ পৃগক্ প্রমাঁণং কার্ষ্যোপাঁরং 

প্রবদন্তি; তত্বং শবীবেষু শ্রোতরাদক্: পঞ ইন্জিরপদার্ঘাঃ, জানাদের একো দেশ উপদেশে! নেবাং 
তে তাদৃশ! ভবস্তি। ততশ্চ ব্থ৷ অমাতে,ভ্যঃ বাছা! পবনঃ প্রনোভিকত্বাং, তথ! ন ভঞানরূপঃ 
সভ'বঃ তেভ্যঃ পঞ্চেন্িষেভ্যঃ পবমঃ প্রধানঃ প্রযৌজকত্বাৎ ॥১০। 

নন স্বভাবন্ত জ্ঞাঁনরূপত্বে জ্ঞানস্তেব স্বভাবহ্থাপ)নিত্যতবনেৰ স্তাঁদিত্যাহ বথেতি। আপে 

জলানি। শবীবমাত্রমেবানিত্যং ন তু জ্ঞানমিতি ভাঁবঃ 1১১ 
তি শবীবে জানং কথ; ন দৃগ্তত ইত্যাহ যখ| চেতি। গৃহীত ছিন্লে কাষ্ঠে । তত; শবীবাঁৎ 

যদগ্জ জানং তন্ন পশ্যস্তীতি সন্ধন্ধঃ |১২| 

ভারতভাবিদীপঃ 
নিতাজ্ঞপ্তিমাত্রং নিবদ্ধং গুভাঁশুভবজ্জড়ীজরডে 'অপি সহ ভবতোহবিবোৌধাদদিত্যর্থঃ॥৮॥ যথেতি। 

যথা বৃক্ষাগ্রন্থো। দীগো! ভূত্াংসং বিষবমবভাসয়তি ন তগ| বৃদ্মূলন্থ) এবং পর্চেব্রিষরূপাশ্ৈতন্- 

প্রদীপুক্ত] বৃ্ণ। ইবাপ্রকাশ! জ্ঞান্দীপেন প্রদীপ্তাঃ পববন্তশ্চিৎপ্রকাশাধীনতয়া গ্রকাশককতঃ ন স্বত 
ইতঃর্ঘঃ | তথা চ শ্রতর:--বেন বাগত্যগ্ততে বেন চগ্ুংষি পগতস্তি বেনাহন্ম নো! মতমিত্যাস্তাঃ 0৯1 
তেভ্য ইন্জরিয়েভ্যঃ, স জ্ঞানরূপঃ স্বভাব; পবমঃ ॥১| অন্ত ভ্ঞানন্ত নিতাহং সাখয়তি_যথাচিষ 
ইতি। _শীবেধু মনোদাবা। জানং শিবদ্ধমপি শবীবাণ্যেব নগ্তন্তি ন ভাঁনদিত্যর্থঃ॥৯১। উপাঁযু- 

যেমন প্রজ্ঘলিত প্রদীপ জবলিতে থাকিয়া- সম্মুখ অন্য বন্তব প্রকাশ কবে; 

সেই এই জগতে পঞ্চ জ্ঞানেপ্্িয়বপ দাকস্থ প্রদীপগুলি জ্ঞানেরই অধীন থাকিয়া 
জ্ঞানের আলে!কে আলোকিত হইয়] সমস্ত বন্ত প্রকাশ কবে।৯॥ 

যেমন বাঁজার বহুতর অমাত্য মিলিত হইয়। পুথক্ পৃথক্ ভাবে কার্ষের উপায় 
বলেন; সেইবপ শবীবে পঞ্চ ইন্জ্রির় জ্ঞানপ্রযুক্ত হইয়া! পৃথক্ পৃথক্ কার্ধ্য কবে। 

তাঁরপব বাঁজা যেমন সেই অমাত্যগণ হইতে প্রধান, জ্ঞানও তেগন সেই ইন্দ্রিয়গণ 
হইতে প্রধান ১০॥ 

যেমন অগ্নিব শিখা, বাযুব বেগ, স্ৃ্যেব কিবণ ও নদীব জল যায়, আইসে ও 

বিচরণ করে; সেইরূপ দেহিগণেব দেহঞুলিই যায়, আইনে ও বিচবণ করে ॥১১1 



শণি পঞ্চনবতধিকশততমৌহধ্যায়ঃ। ১৯০৩ 

তান্যেব কাষ্ঠীনি যথা! বিমথ্য ধুমঞ্চ পশ্েজ্জলনঞ্চ যোগাৎ। 
তদ্বৎ সুবুদ্ধিঃ সমমিক্ডিবাত্ব। বুধঃ পরং পশ্যতি তং স্বভাবম্ ॥১৩| 
যথাত্মনোহঙ্গং পতিতং পৃথিব্যাং স্বপরীন্তরে পশ্ঠতি চাত্মনোহন্ৎ | 

তোত্রাদিযুক্ঃ সুমনাঃ সুবুদ্ধির্লিঙগাতথ গচ্ছতি লিঙগমন্যাৎ |১৪| 
উৎপত্বিদ্ধিব্যয়সমিপাতৈর্ন যুজ্যতেহসৌ পরমঃ শরীবী। 
অনেন লিঙগ্গেন তু লিঙ্গমন্যব্গচ্ছত্যদৃষটঃ ফলসন্লিবোগাৎ ॥১৫॥ 

৬. ৬০৬০০ পিক | পপি সপ্ন পাত মি সপ আপ সস সি 

ভাবতকৌমুদী 
তানীতি। ঘোগাৎ তাঁদুশোপায়াৎ। ইন্জিয়ৈযু'্তঃ আত্মা জীব ইতি ইন্রিযাত্বা। সং 

যুগপৎ তঞ্চ স্বভাবং গগ্ততি ॥১৩| 

সবপরেহাদ।আবনঃ সর্ব ভেদমাহ ষখেতি। মান্ষে৷ ষখা স্বপ্লান্তবে পৃবিব্যাং পতিতম্ আত্মনঃ 

্বন্তৈব অনং হস্তপদাদিকম্ আত্মনো যৎ স্বকীয়ভিত্স; পশ্ঠতি, তথ! শ্রোত্রাদিভিঃ পঞ্চভিবিভ্জিয়ৈঃ 

গঞ্চতিঃ গ্রাণৈঃ পঞ্চভিন্তন্াতৈশ্ যুক্তঃ, সুমনা বিষবগ্রহণসমর্থমনে। যুক্তঃ, সবুদ্ধিিবেকক্ষমবুদধি- 
যুকতশ্ঠ জীবঃ লিঙদাৎ লয়ম্বভাবাৎ স্থুদেহাঁৎ অন্যৎ লিঙ্বং লর়ম্বাবং স্থলদেহং গচ্ছতি। অন্রানতাতে 

সাঁদৃগ্তম্ ॥১৪॥ 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

পধেয়য়োর্ধাজানয়োবদৃগ্ততং সৃৃ্টান্তমাহ ছ্াত্যাধ_বথা! চেতি। গৃহীত্বা ব্যাপাবয়িত্বা ॥১২ 

যোঁগাদুপায়াং গশ্ঠা মীত্যন্থবনিস্ি্াস্বা জীবঃ সবুদ্ধি: পবং বুদ্ধি সমমেককালং পশ্ততীতযর্থ; ॥১৩| 

দেহনাশোৎপত্তযাদিন| বুদ্ধ[পাবিশ্চিদাক্মী ন বাঁধাত ইত্যাহ দ্বাভ্যাং__বথাংত্বুন ইতি। অঙ্গং 
শবীবমন্তদাআনঃ পৃথক্ ্ বপ্ান্তবে স্বপ্রমধ্যে য। পশ্ততি সমনাঃ সবুদ্ধিঃ মনোবুদ্ধিযুক্তঃ শ্রোত্রাদিতি- 

দরশভিবিভ্দ্িষৈঃ পঞ্চভিঃ প্রাণৈশ্চ সহিত; সপ্তদশায়া! মবণে আত্মনঃ শবীবং পৃথক স্বস্মাৎ 

পতি তত্রায্বনে। ভিন্নত্ম্ীনন্ শবীবান্তবধূ 1 ভবতি পিঙদাং স্থপদেহাঁৎ লিঙ্গং তদেব দেহান্তবম্ 
৯ অপ সা সি সা ভি নস উস পপ পিপি সা সপাসিত  পসিসত ৬৪ 

যেমন মানুষ কুঠাব লইয। কাষ্ঠ ছেদন কবিয়!' তাহাতে ধম ব! অগ্নি কোনটাকেই 
দেখে না, তেমন প্রাণীবা শবীব, উদ্ব, হস্ত ও পদ ছেদন কবিয়। তাহাতে জ্ঞান 

দেখিতে পায় না ॥১১॥ 

কিন্তু সেই কা্ঠই মন্থন কবিষ| তাহাতে যেমন ধূম ও অগ্নি ছুই দেখিতে পায়, 
সেইবপ বুদ্ধিমান্ প্রাণী একদাই ইন্দ্িয়গুলিকে ও আত্মাকে দেখিতে পাঁষ ১৩ 

মানুষ যেমন স্বপ্রমধ্যে ভূতলপতিত নিজেবই অঙ্গ অন্যেব অঙ্গ বলিযা৷ দেখে, 
সেইবপ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রি, পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ তঙ্দাত্র, মন ও বুদ্ধিযুক্ত জীবাস্বা এই স্থূল 
দেহ হইতে অন্য স্থল দেহে যাষ ॥১৪॥ 
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৯৯০৪ মহাভারতে শান্তি 

ন চক্ষুষা পশ্ঠাতি রূপমাত্বনো ন চাঁপি সংস্পর্শমুপৈতি কিঞিৎ। 
ন চাপি তৈঃ সাঁধয়তে তু কা্ধ্যং তে তং ন পশ্যন্তি স পশ্যতে তান্ ॥১৬| 

যথা! সমীপে ভ্বলতোহ্নলস্ত সন্ভাপজং রূপমুপৈতি কশ্চিৎ। 
ন চাপরং রূপগুণং বিভর্তি তখৈব তদৃদৃশ্ঠুতি রূপমন্ত |১৭। 

ভাবতকৌমুদী 
অন্তাত্মন: কদাঁপি ভাবব)ত্যয়ো ন ভবতীতি ব্বভাবসংজ্ঞকত্বমিত্যাহ উৎপত্তীতি। উৎপত্তি- 

বৃদ্ধি ব্যবক্ষষশ্চ তেষাং সন্পিপাঁতৈকপন্থিতিভিঃ, অসৌ পবমঃ হ্বসংঘাতিমধ্যে প্রধানঃ শবীনী জীবঃ, 
ন যুজ্যতে। মৃত্যুকালে তু অদুষ্টঃ সর্বেবেবাপ্রত্যঙ্ষীকুতঃ ফশয়ো: কন্মপ্রনিতহখহ্খরোঁঃ 
সন্নিযোগাৎ সন্বনকং প্রাপা, ল্যবলোপে পঞ্চদী, অনেন পি্দেন লঘন্বভাবস্থুপদেহভাগেন, অন্থলিন্বং 

লয়ম্বভাবং স্থলদেহং গচ্ছতি ॥১৫] 

আঁ্মনোহ্তীন্তিয়ত্মাহ নেতি। এতদ্য়ং সর্ধ্বেধামেবাঁবিষয়তবোপলক্ষণস্। তৈশ্চক্ষুবাদিভি 

বিজ্রি্টৈঃ কাধ্যং ন সাঁ+়তে জীব, অপি তু বুদ্ধিরেব সাধ্রতে। তে ইন্দরিরাদরঃ তং ভীবং ন 

গণ্যন্তি তন্তাতীন্দিয়ত্বাৎ; স জীবন্ত তান্ ইন্লিয়াদীন্ পশ্ততি চিন্রুপত্াঁৎ ॥১৬। 
অথ দেহাঁদাত্বন: সর্ব ভেদে কণং দেহাবচ্ছেদ এব হুখহুঃখপ্রতীতিবিভ্যাই যথেতি। বগা 

কশ্চিৎ লৌহ সমীপে স্বস্তৈবাঁতিস্সিধানে জশতোহনসন্ত সন্তাপজং দাহজাতং রূপং তদনলবর্ণ- 
মুপেতি ; কিন্ত অপবং রূপং স্পন্মনাদদিকং ধক্মং গুণং খোলতবাদিকধচ ন বিভর্তি) তখৈব অন্ত 

ভীবন্ত তদ্রপং সাবা দৃগ্ততি দৃণ্ততে ৷ অ্রায়ং ভাঁবঃ-_বথ| লৌঁহদণ্ডে৷ বহিস্সিহিত: মন্, বছি- 
বরমমাত্রসেব দরধাঁতি, ন তু বহিবৎ স্পন্দনং গোত্বাদিকঞ্চ দখাঁতি, তথা সুলদেহচিৎসানিধ্যাৎ সুখী 
দুঃখী চ ভবতি, ন তু প্রকাশবান্ ভবতীতি ॥১৭ 

ভাঁরতভাব্দীপঃ 
/১৪| সন্গিপাঁতো মরণং ফশদন্লিযোগাৎ ুখছ্ঃথপ্রদকর্মসন্ঘঘ্ধাৎ, অনেন লিক্েন শবীভূতেন 

ঘনৃষ্টোহলক্ষিত: 1১৫॥ এবমাম্মনো বুদ্ধিতাদাত্যযত্রান্তিকূতং সংসাবসুক্ক। বন্ততোহসত্বমাহ, ন 

চদ্ষুবেতীন্দিরাগ্রাহত্বগৃক্তী। ন ম্পর্শমুপৈতীত্যভোকৃবাবাহসন্ত্বমুক্তং ন চাগীত্যবর্তৃত্বারা তে 
চক্ষুবাগ্থাঃ স পথ্ততে তানিতি সা্গিত্বদুক্তং সাক্ষিণোৎপি বুদ্ধিবৃতিগ্রাহ্ ধাঁৎ কর্মব্যতিহাবে তঙ+ 

ফলদার) তু ন পশ্থতীত্যুক্তম্ ॥১৬। অদদস্তাপি তণ্তাবঃপিগুবন্ধীতাদাত্মাভ্ান্ত্যা। সংসাবগ্রতীতি- 

বিতাাহ--বণেতি। রূপং কূপং পৈরল্যাদিকং ক কশ্চিদয়পিগাঁদিঃ তথাপি স বন্তবৃত্য। দগ্ধ তপিনমন্থাথা- 

এই শ্রেষ্ঠ জীবাদ্থা উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও হাসযুক্ত হয় না; অদৃশ্য থাকিয়া কর্ধ- 
জনিত সুখছখযুক্ত হইয়া এই স্থুল দেহে ত্যাগ কবিয়! আন্ত স্থল দেহে গমন 

কবে ॥১৫। 

প্রাণিগণ চক্ুধাবা জীাত্বার বগ দেখে ন! এবং ত্বকৃদ্ধাবা তাহাব কোন স্পর্শও ' 

কবে না; আবার জীবাআও সেঞুলিঘ্াাবা কোন কার্যা কৰে না বাঁস্তবিকপক্ষে 

ইন্জিয় সকল জীবাত্বাকে দেখে না; কিন্ত জীবাত্মা সেইগুলিকে দেখিতে পায় 1১৬ 



পর্বণি পঞ্চনবত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। ১৯০৫ 

তথা মনুষঃ পরিমুচ্য কায়মবৃশ্ঠমন্তাদ্বিশতে শরীরমৃ। 
বিহ্জ্য ভূতেষু মৃহৎনু দেহং তদীশ্রয়ঞেব বিভর্তি রূপমূ ॥১৮| 

খং বাযুমগিং সলিলং তথোবাঁং সমং ততোহভ্যাবিশতে শরীরী । 
নানাতিয়াঃ কমন বর্তমানাঃ তৌআদয় পণ গুণান্ শুয়ন্তে ॥১৯] 

স্পা পিপি পাটি পাঠ সি পালি পিক পটল চে 

জীবোহপি মায়াবশাঁদাক্মনি দেহধর্মমভিমন্তত ইত্যাহ তথেতি। মনুত্যঃ প্রাণিজীবঃ, মহৎ 
ভৃতেষু ক্ষিত্যাদিযু দেহং স্থলশবীবং বিস্জ্া তদাশ্রযম্ অন্যস্থদেহাশ্রয়ং রূপ; ধর্খং বিভর্তি। তথ! চ 
মানুষ স্বদেহং বিহাষ কর্মবশীৎ পশুদেহ* ধাবমন্ পশুধর্শমেব গৃহীতীতি ভীবঃ ১৮ 

তদেন্তরিয়াণি কিং কুর্বন্তীত্য।হ খমিতি। শবীবী জীব; খাদিকম্ আঁকাঁশাদিঘটিতং শবীবা- 
স্তবম্ অভ্যাবিশতে আশ্রয্নতি। তথা নানাশ্রয়! নানাঝিষ্ঠানস্থাঃ কর্ম ততদিষষগ্রহণেষু বর্তমান।ঃ 

শ্রোত্রীদয় ইন্জরিয়পদার্থাঃ, পঞ্চ গুণান্ শব্াদীন্ বিষয়ান্, শ্রয়ন্তে অবনন্বস্তে ॥১৯॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 
মপবং বপং গুণং ব| যগ| ন বিভন্তি তদৈব তস্তাত্মনো৷ বপং চৈতন্য দেহে দৃশ্ততে ন তু দেহো 
বস্ততশ্চেতনঃ তথাপি লোহগতং চতুদ্বোণত্বাদিকং বহ্াবিবাত্মনি দেহগতং দুঃখাদিকং প্রতীয়ত 

ইত্র্: 1১৭1 উকতদৃষ্ান্তেনৈব যদ্যচ্ছবীবমাত্া গ্রার্মোতি, তন্ত তন ধর্ানাতুন্তিমন্ঠত ইত্যাহ-_ 
তথেতি। অধৃগ্তং তটঙ্থৈ, তদাশ্রয়ং দেহান্তবাশ্রয়ম্ 1১৮ অত্র প্রসঙ্গাৎ পূর্বদেহত্যাগং 

দেহান্তবোপাঁদানঞ্চ সপ্রকাবমাহ-_খমিতি ত্রিভিঃ। শবীবী ভ্রিরমাণঃ খাহ্াপাানকৈর্দহাংশৈঃ 
খাঁদীনাবিখতে। এবং শ্রোত্রাদয়োহপি সপ্তদশ নানাশ্রয়াঃ স্বয্বোপাদানগাঃ সন্তোপি কর্ম 
ূ্বপরজ্ঞাসহিতেষু বর্তমানাঃ শ্লিষটাং পঞ্চগুণান্ শব্বাদীন্ শ্রয়ন্ত। অরমর্থঃ_স্লদেহনাশেহপি 
কর্দণাববন্ধং সপ্দরশা ত্বক* লিঙ্গং ০ নশ্ঠতি । কিন্ত দেহান্তবং গ্রবিশতি তৃণজবাযুকান্তায়েন। তথ! চ 

শ্রুতিঃ-_-“তমুক্রামন্তং প্রাণৌহনৃত্ক্রামতি প্রাণমনুতক্রাম্তং সার্ক প্রাণা অনুতক্রামন্তীতি তং 
বিদতাকশনী সম্থাবভেতে পূর্প্রক্ঞা চে”্তি। তদ্যথা_তৃণজ পাধুকা তৃ্তান্ত গতথান্সাক্রম্যাত্থান- 

_ লৌহদপ্ যেমন অগ্নিব অতি নিকটে থাঁকিয। তাহাঁব দাহজনিত পিঙ্গলবর্ণ ধাবণ 

কবে; কিন্তু আগ্নিব স্পন্দন ও গোল'কাঁবপ্রভৃতি গুণ ধাবণ কবে না: সেইবপই 

জীবাত্বাব অবস্থা দেখা যাঁয ॥১৭॥ 
এবং প্র।ণিগণেব জীবাত্মা এই দেহ ত্যাগ কবিয়! অদৃশ্য অন্ত দেহে যাইয প্রবেশ 

কবে এবং ক্ষিতিপ্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতে এই দেহ মিশাইযা দিয। সেই আশ্রিত নৃতন 
দেহে ধর্ম আশ্রয করে ॥১৮। 

আকাশ, বাধু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীঘটিত অপব স্থুল দেহে জীবাস্মা যাইযা প্রবেশ 
কবে; তখন বর্ণপ্রভৃতি ইন্রিয়গণ ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠাীনে থাকিয়া আপন আপন 

কন্মে প্রবৃত্ত হইযা পঞ্চবিধ গুণ গ্রহণ কবিতে থাকে 1১৯ 
২৩৯ 



১৯০৬ মহাভারতে শা্তি- 

শ্রোত্রং খতো৷ ভ্রাণমথে৷ পৃথিব্যান্তেজোময়ং বূপমথো বিপাঁকঃ | 
জলাশ্রয়ং তেজ উত্তং রসঞ্চ বাঁষ্াত্বকঃ স্পর্শকৃতো৷ গুণঞ্চ ॥২০] 
মহংস্তু ভূতেধু বসস্তি পঞ্চ পঞ্ষেক্দরিয়ার্থাশ্চ তথেন্দরিয়েযু। 
সর্বাণি চৈতানি মনোহ্নুগানি বুদ্ধিং মনোহম্বেতি মতি; স্বভাঁবম্ ॥২১। 

ভারতকৌমুদী 
শ্রোত্রমিতি । গ্রোত্রং খত; আঁকা শন্ত গুণং শব্ধ, প্রাণং নাঁস। পৃথিব্য। গন্ধং বিপাকত্েজসঃ 

পবিণামরূপং চক্ষুঃ তেগৌযনং বূপম্, জনাশ্রয়ং তেজং তৎপবিণীমভূতা বদনা বসস্ঃ বাঁধা্কঃ 

বাঁধুপবিণাঁমভূতঃ বিধা | স্পর্শায় কৃত ইতি স্পর্শরৃতঃ ত্বক্পদা রঃ গুণং স্পর্শম্। সর্বত্র শ্রয়ত ইত্যনথ 

বৃত্তিঃ ॥২০। 
মহৎন্থিতি। পঞ্চ ইন্্রিযার্থাঃ শবম্পর্শরূপবসগদ্ধাঃ মহৎস্থ ভূতেযু আঁকাশবায়ুতেজোজল- 

ক্ষিতিষু বসস্তি সমবায়েন ক্রমাৎ ভিঠন্তি; তগা তানি পঞ্চমহাভূতানি চ ইল্জিয়েযু শ্রোতা দিষু 
বিষয়তয়| বসন্তি। এতামি মহাভূতাদীনি সর্বাণি চ মনোহমুগানি, মনশ্চ বুদ্ধিমন্েতি, মতিঃ 
বাবুদ্ধিশ্ট খভাবং জীবচৈতত্তমদ্থেতি। ততশ্চ প্রত্যক্ষাদিবন্নভূতিবিতি ভাবঃ ॥২১। 

ভারতভাব্দীপঃ 
মুগরয়রতীতি ॥১৯॥ তত্র কিমিন্তুক্ং কন্ত ভূতন্ত গুণং শ্রয়তে ইতি ব্যবস্থামাহ-_শ্রোণ্রং হ্বত 
সা আণং শবং তয়,ত ইতানুযদ্* পৃশিব্যা। গুণং গণ্ধং স্বাশং মংশ্ররতে। বিপাকশক্ষুকূপতেজঃ 
পরিগামন্তেজাচন: রূপং শ্রয়তে | জনাশ্রয়ং তেজো বরপ্রকাশকং রমনেন্্িয়ং রসং মংশ্রপনতে । 
বায্াত্বকঃ স্পর্শকুতঃ ্পর্শীর্ঘং কৃত ইন্দরিধিশেধত্বক্ তমেব বাঁযাত্মকং গুণং স্পর্শ শ্রয়তে | শবাদি 
বাঁনানহিতা| এব শ্রোত্রাদরঃ কর্ধস্থ খ্রি! ভবস্তীত্যর্থঃ ॥২৬। পানামিন্ডিক়াণামর্থাঃ শবাদছে! 

ভৃতেযুখাদিযু বচগ্রি। তানি চ পঞ্চ খাদীনীন্দিয়েঘু বসস্ত্ি। সর্দাণি ঠৈতানি শবাদীনি 
খাদীনীন্দিয়াণি চ মনোহন্গীনি। মনো! বুদ্ধিম্েতি, বুদ্ধিঃ ম্বভীবমন্থেতি | তেন- -“ইন্দিয়াণি 
পরাণাচিরিত্দ্িষেত্যঃ পবং মনঃ। মনদন্ত পৰা বুদ্ধিরধে। বুদ্ধেঃ পবতত্ত সঃ" ইতি গীতা সঙ্গত 
কতপ্ঠা্ীনাং কাবণমিক্ররিয়াণি তেষাং মনম্তস্ত বুদ্িস্ত্তাশ্চিদাক্মেতি ক্রমাৎ স্বাসনাবাসিতায়াঃ 

ডি উট পা ক সি ৯৯ ক ৯৯৫ ৯ 

তখন কর্ণ আকাশেব গুণ শব্দকে, নাঁসিকা পৃথিবীর গুণ গন্ধকে, তেজেব 
পবিণামবপ চক্ষু তেজোময় ৰপকে, জলাশ্রিত তেজের পরিণ।মন্ববপ জিহ্বা বসকে 
এবং স্পর্শেব জন্যই নিশ্মিত বাযু পবিণামন্ববপ ত্বক্ স্পূর্শকে অন্নুভব করিতে 
থাকে ॥২০ 

শব, ষ্পূর্শ, বপ, রস ও গন্ধ---এই পাঁচটা বিষয় যথাক্রমে আকাশ, বাষু তেজ, 
জল ও পৃথিবী-_-এই পাঁচটা মহাভূতে অবস্থান কবে ; এ পঞ্চ মহাভূত আবাব কর্ণ, 
তবক্, চক্ষু, জিহব। ও নাঁসিকারূপ পঞ্চ ইন্জ্িয়ে বাস কবেঃ এই সমস্তই মনেব বিষয় 
হয়ঃ মন বুদ্ধিব অনুসরণ করে এবং বুদ্ধি জীবচৈতন্যেব অনুগত হইয় থাকে ॥২১% 



গর্বণি পৃঞ্চনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৯৩৭ 

শুভাশুতং কম্ম কৃতং যদন্যতদেৰ প্রত্যাদদতে স্বদেহে। 

মনৌহনুবর্তত্তি পরাবরাঁণি জলৌন্ুদঃ আোত ইবানুকুনম্ ॥২২। 

চলং যথা দৃ্টিপথং পরৈতি সৃক্ষং মহ্র্বপমিবাভিভাতি। 
স্ববপমালোচয়তে চ বপং পরং তথা বুদ্ধিপথং পরৈতি ॥২৩ 

ইতি প্রীমহাভারতে শতপাহস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্বণি 

মোক্ষধর্থে মনুরুহস্পতিসংবাদে পঞ্চনবত্যধিকশততমৌহধ্যায়ঃ |০] ক 

ভারতকৌমুদ্রী 
শুভেতি। পূর্বরদেহে যত শুভীশুভং কর্ণৃতং ্বদেহে নূতননেহে তবে তৎকর্শজনিতমেব 

অন্্ং ফলং প্রতাদদতে প্রাণিনঃ প্রতিগৃহুত্তি। তথা জলমোঁক আশ্রায! যেষাং তে জনৌকসে। 

জশমন্তবঃ অনুকৃলং আোত ইব পৰাববাঁনি পুথাপাপানি মনঃ অনুবর্তস্তি নূতন “দহে অনুসবস্তি ঃ২২। 

অথানাদিসিমিগ্যাজানেন বাঁধিততযা ততবঙ্নং কদাপি নোৎপদ্ধেত। তথী চ সতি মুক্তি- 

রি সর্ঘীধৈবাসম্তবেত্যাহ চশমিতি | যথা! পার্থ তন তাবুদ্দং ঈলং হেগেন চলিতমিব চলদ্রথারচস্ত 

দৃ্টপ পবৈতি গ্রাপ্নোতি যথা চ হে বাুকাদিকং বন্ধ মহদরপং বিশালাকাবমিব নষনপগ্নকাচ- 

বিশ্ষগুবাদভিভাতি ; পবঞ্চ ভত্রস্থ্ধ্যে তৎকাচীপসাবণে চ মানুষ, দ্ববপং শ্বাভীবিকং স্থিতং 

তন্তধলভাঁবৃন্দগ বং বানকা দিবস্্তগ্মমেৰ বপঞ আলোচয়ত পণ্ততি ঠ তথ! গুবণেদান্ত- 

বাকাদিনা তন্িপ্যাজাননাশে পৰংব্রধ বুদ্ধিপথং জঞানবিষতাম। পবৈতি প্রার্গীতি। তন্মাৎ 

র্্ানাচ্চ মুক্তিঃ সন্তবত্যেবেতি,ভাবঃ ॥২৩| 

ইতি ম্হামহোপাবযায়-ভাবতীারধ-প্রীহবিদীসসিদধন্তবাসিশভটটচা্্যবিবচিতায়াং সহীতাবত- 

টাকাযঘাং ভাবতকো সুদীসমাধ্যাথাঁং শান্তিপর্বণি মোকষধর্থে পঞ্চনবত্যধিকশৃততমৌহধ্যায়ঃ ॥৯। 

ভাবতভাব্দীপঃ 

বুঝ সর্মন্তরীতি তরবিযোগাজিদা। পুন: পুনঃ সংসবতীত্যর্থঃ।২১| এিদেবাই--শুভেতি। 

্বদেহেস্বকর্ধার্জিতে নৃতনদোহ ইন্জিয়াদীনি তদেব বন্ধাদরতে যদৈহিকা দ্ৎ পুরবর্জনমকৃতং পবাববা- 

ার্বাদীনি পূর্সংস্কাবাছুতবোতবদেহে কর্ধীণি কুর্বয় সুটাত ইত্যর্থ; 1২২1 নঘ্বেবমপবিহাধ্যত্বা- 

হন মন্ততেবশং মোক্ষাশয়েত্যশঙ্্যানাদিকালাগতমপি ত্রমং তত্ধীঃ সমূলমুসস,ল্িতূং মতে 

ইতি গ্রতিপাদিতু স্টানতং সংসাব্ত ্সপূর্বকত্মাহ-চলমিতি। যথা দৃষ্টি দৃষ্িজ্ঞান- 

অনিক; সমাক্গ্রমিতং বসত তনত পন্থা! ই পা, হানোপীদানাদিমার্যো হা দৃরিপং 

দেহে থে লন পুণ্য ও পাক কবা হইয়াছিল, নৃতন দেহে প্রাণীর সেই 
সকল কর্মের ফলই গ্রহণ কবে। ভাঁবপব, জলজন্তদমূহ যেমন অনুকূল শ্লোতেব 

অন্থুগমন কবে; সেইবপ পূর্বব্দেহকৃত পুণ্য ও পাঁপ নূতন দেহে মনেব অন্্গমন 

কৰে 
* * গ্বাধিকদিশততমোহধ্যায়» বঙ্গ বর্ধ নি) 

______ টো 



ব্নবত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | 

্প9সা2- 

মনুরুব্চ। 

যদিকিয়ৈস্তপহিতং পুরস্তাৎ প্রাপ্তান্ গুণান্ সংস্মরতে চিরায়। 
তেষিক্দিয়েফপহতেহু পশ্চাঁৎ স বুদ্ধিরূপঃ পরম: স্বভাব ॥১] 

ভারতকৌমুদী 
নন "তত্বমদী”তি শ্রতা! জীবব্রহ্মণোবৈকাং গ্রতিপাঁদিতমূ, অথচ জীবন্ত দরশশাগ্যভাবাৎ কথ” 

মদাব্দীক্রিয়ত, বুদ্ধিবের মর্বং প্রত্তক্ষা্দিকং করিঘ্যতীত্যাহ বদিতি। প্মনঃযষঠানীিরাশি” 
ইত্যুের্মনসোহপীন্দিববাৎ ইন্দিয়ৈ্নঃশ্রোত্রাদিভিঃ, উপহিতং বিশিষ্টম্, যৎ জীবচতনকং কর্ণ 

পুবসতাৎ পূর্নম্ প্রাপ্থান্ বিষয়ীকৃতান্, গুণান্ শবদাদীন্, তেঘিক্ডিয়েমু উপহতেষয় বোগাদিনা 
নাশিতেযু সং্বপি, পশ্চাঁদপি চিবায় সংস্মবতে শৈশবে খনহং মধুরমাত্রং তক্ষিতবাঁনিতি সম্চগের 

ভাব্তভাবদীপঃ 
ভাস্তিজঞানং তচ্ঞ্চরং বাধবিষয়তরা অস্থিবং জনঃ পবৈতি পবারুত্যৈত্যবগচ্ছতি বস্ততত্রম্। বা 
নোস্থো নেঁচাঁ্চল্যং তীবতবাবাবাপথতি নে্ৈধ্ে চ তদ্বাৰিতং ভবত্যেবং পরং পবমাত্মানং 

ক্টস্থমপি বুদ্য,পধানাদকৃটগ্থমিব ভাপমানং বুদ্ধিমার্গং ভ্রান্তিজনকতরূপং ধীনিবোধেন পবাৰৃত্য 

পবতন্বমভ্যেতি। এবং বথ| ুগ্ষাং পুম্তকাক্ষবং নহন্রপমিব মহনতবরূপমিব লে/চনোতেজন- 
বলেনা ভিতো ভাতি, তগ! হুঙ্গমপি ন্দাত্বততবং বুদ্ধিবোগাৎ স্থুলপ্রগঞ্চাত্মনা ভাতি। এবং বা 

ন্নপং স্বদুখ প্রতিবিষ্বং স্বরূপ; দ্বস্ত স্থন্ত তত্বং স্বদৃ্াবোগমপি দর্পণ আলোচয়তে দর্শযত্যেবমেকমেব 

প্রত্যগ-বস্ত স্বাজ্ঞানকল্পিতধীদর্পণঃ পরাগ ভূতবিয়দ।গ্ভাকাবেণাবভাঁসয়তি। তত্র তথা! উপনেত্র- 
দরপণয়োরপায়েতক্রহ্থোলাং মুখস্ত দৃগ্ততং চাঁপৈত্যেবং ধীনিগ্রহে চিত; সুলতং দৃশ্যত চাপৈতি। 
তদেবং কৃটস্থসতাত্মনে! বিকাবিত্বে হক্মস্ত সুনে দৃগলপত্ দৃণ্ততে চ ত্রমেণ দৃষ্টান্ত । এবং 
চানাদিরপি ত্রান্তিততবক্তঞানেন পাঁশ্চাত্যেনাপি বাধিতুং শকাা। ন চ ভ্রান্তেরল্মজ্জনং সম্ভবতি 
বুদ্ধেন্তবপক্ষপাতিত্বাৎ | তন্মাদত্র্তিভ্রানাপনগাধাস্মজ্ঞানে ধতিতব্যমিতি ভাবঃ ॥২৩| 

ইতি শান্ডিপর্ববণি মোক্ষধর্থে নৈলকঠীষে ভারতভাবদীপে গঞ্চনবত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়: 1১৯৫ 
ওরশ লাশ শা পন পপ পলি পাপা লো ক সঞল্রি এত শক ৭৯ শী পপি শিট 

_বেগগামী বথে আব লোক যেমন পার্ববর্ী ক্ষশ্রেদীকে পিছনেব দিকে দ্রুত- 
গামীব স্তায় দর্শন কৰে, আ'াঁর রথস্থিত হইলে তাহা স্থিরই দেখে এবং মানুষ চক্ষুব 
চস্মাব গুণে নুন্ম বস্তুকেও বিশাল দর্শন করে; আবার চস্ম| সরাইয়! ফেলিলে 
তাহা নুক্ষই দেখে, দেইবপ মান্ধুষ গুরুর উপদেশে ও বেদাস্তবাক্য পর্যালোচনায় 
সেই পরক্রহ্ম দর্শন করিতে পারেন ॥২৩। 



মণ্নবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৯০৯ 

যথেন্দিয়ার্ঘান্ যুগপৎ সমন্তাৎ নোপেক্ষতে কৃতস্মমতুল্যকালমৃ। 
তথ! চলং সঞ্চরতে স বিদ্বাংস্তম্মাৎ স একঃ পরমঃ শরীরী ॥২| 

লি চে সি ৯ ৯ ৯ স্ট ৯সটিসটিতি পি পপিসমিসমপস্ফি সিসির লা | পপি পি ছিল সি এ ছি সস পিপি সপ উাপসপালস্িাপিপাাসি পি 

স্মবতি, স পবমঃ সর্ধবপ্রধানঃ স্বভাবো| জীবচৈতন্তম্, বুদ্ধিং রূপরতি প্রকাশবতীতি বুদ্ধিরপঃ। তথা চ 

ইন্দিযনাশেহপি শবাদিবিষয-স্মবণাৎ নেল্যিান, স্বপ্নে মনোশযেংপি বিষন্াুভবাং মনৌৎপি নাক, 

জায় প্রকৃতের্াতাঁয।বুদ্ধিবপ/হুভবাসস্তবাৎ সাপিনাত্মা, ইত্যাত্মরূপং জীবচৈতন্তমঙগীকর্তব্য- 

মেবেতি ভাবঃ ॥১ 

উক্তনেবর্থ; হেবত্তবপ্রদর্শনেন পুনবপি সাধযূতি বথেতি। যথা! বতঃ, জীব: খনু যুগপদেকদৈব, 

সমন্তাৎ সর্ঘান্ দিশ্ষু, ইন্জিয়ার্থান্ শব্দাদীন্ নোপেক্ষতে ন ত্যজকতি বামে ঘট: পশ্ততি, দক্ষিণে 

কৌঁকিশববং শৃোতি, পৃষ্ঠ চ বাধুং স্পৃশতি, ইত্যাদিরূপেণ সর্বানেব বিষরধীনম্ভবতীতাথ, ; 

অতুল্যকানং বিভিন্নসমগ্রে চ কৃতন্ং সর্ব্বমেব তমিক্রিযার্থ, নোপেক্ষতে পৃথক্ পৃথক্ অন্ুভবতি 

তথ] ততঃ চলং চঞ্চল মিজি, বিষগনান্ সঞ্চবতে কদাচিৎ চস্ছুবপং করণশ্চ শ্ম্ ইত্যাদিক্রপেণ ভিনন- 

ভিন্নকালং বিষান্ গৃহাতি; স জীশআ তু বিদ্বান তৎসর্দমেব জানাতি। তন্মাৎ স শবীবী 

জীবাত্ম। এক এব পবম্ঃ দ্বসংঘাতে শ্রেষ্ট: । অভোহপি জীবচৈতন্তং পৃথগঙ্গীকবণীয়মেবেত্যাশয়; |২| 

ভাবতভবদীপঃ 

নম যছুভং নির্বিকানস্ বিকাবিত্বং সুমন্ত সশতবমৃ্তনত দত বুদ্ধিযোগাদিতি, তত্বুদ্ধাতি- 

বিন্তাযুনোধ্পলভাদিতাশক্যাহ-_যদিতি। "আতেনরিয়মনোধুভং ভৌক্তেত্যাহরনীধিণ” ইতি 

শ্রতেঃ। সমনফেকিয়ৈকপহিতং হজ্জীবচৈতন্তং তক্চিবাঁয বহুকাশং পুবস্তাৎ পূর্ব প্রান গুণান্ 

বিবয়ান্ কাান্তবে সং্বতে-_বাল্যেইহমিরমভূবমিতি। তদা মনোবথকালে বিষয়ে 

নগিকরষান্তভাবাজ জের়জানভাতৃবা সনাবাসিতাঁ বুদ্ধিবেধ সর্বাততাং প্রীপ্তা তদন্তেন চৈতশ্েনাব- 

ভাজতে ইত)ভ্তি বুক্ধাবিকশ্চেতন ইত্যর্থ; | নঙগ তন] ইত্জরিধাণ্যেব বিষযবাসনাঁবাসিভানি বুদ্ধ 

কান্ত ইত্যাশক্যাচ-_হেখিতি। ইন্রিয়েপ্ুপহতেযু বিলীনেষুশন্াগরহাৎ পশ্চাৎ দবপ্কালে 

বুদ্ধে রূপ: ত্রিপুটী ভ্রেণজ্ঞানপ্ঞাতরাত্মিকা! তদ্ূপম্ত ল বুদ্ধিঝপ:ঃ। "ল সমানঃ ম্ূতৌ 

লোকাবনুসঞ্চবতি খ্যার্তীব নোনারতীবে”তি শ্রুতে: | সমাঁনো! বুদ্ধিতীদাত্থাং প্রাপ্ত: পবমঃ সর্ববোধ- 

ষ্: ্ বভাবশি্রপ আত্মা বদধেবন্োধান্তাব। অং ভাঁবঃ_যণা জাগ্রথকাল ঘটচ্ুযোর্ান্তভাস- 

করোর্ধতিবিজঃ কুটদো৷ নির্ধিকাব আদিত্য; সতামাতেণ চক্ষুণোহগরহ্ং ঘট চ প্রকাশ, 

কবোত্যে বপনেখপি মাথা সথিতাং বুদ্ধিং তনন্ত উদাসীন; গ্রকাশোহ্বভাষযেদিতি। 

তাত বৃদ্ধব্তাদাস্মভান্| বিকবিদাচক্ানত আস্েতি সি) নজ মনা! ই 

মন বলিলেন__“মন ও কর্ণপ্রভৃতি ইই্দরিবিশিষ্ট যে জীবাঝ পুর্ব থে সকল 

গুণ অনুভব কবিয়াছিলেন, পবে সেই সকল ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হুইলেও সেই সকল গুণ 

চিবকালই সমাক্ ল্মবণ কবিতে পাবেন; সর্বপ্রধান সেই জীবাত্বা জড়বুদ্ধিকে 

প্রকাশ কবেন ॥১॥ 



১৯১৩ মহাভারতে শান্তি 

রজস্তমঃ সত্মথো তৃতীয়ং গচ্ছত্যসসৌ স্থানগুণা'ন্ বিরূপান্। 
তথেন্দ্রিয়াণ্যাবিশতে শরীরী ছুতাশনং বাযুরিবেন্ধনস্থমূ ॥৩। 

ভাঁবতকৌমুদী 
অথ তহি তন্তাত্বনঃ খবসঙগত্বসিদ্ধান্তহানিবিত্যাঁ বধ ইতি। অসৌ শবীবী জীবাত্া, 

যথা ব্জ্তমঃ তৃতীয়ং সতৃঞণ গচ্ছতি কদাচিৎ বক্গসী, কাময়তে, তমস মুহৃতি, সব্তেন চ শাম্যতী 

তার্থ, এবং বিরূপান্ বিভিন্নপ্রকাবান্ স্থানগুণান্ গগনাঁদিস্বানশতান্, শব্দাদীন্ বিষয়াং*চ গচ্ছতি 
অন্কভবতি ; তথা ইন্দরিগনাণি শ্রোত্রাদীনি চ আবিশতে শন্দাগ্রনুভবার অধিতিষ্ঠতি। উক্তার্থে. 

ৃষ্টান্তাহ হুতেতি। বাধুরধণ। ইন্গনস্থং হুতাশনং গচ্ছতি তদ্বং। তথা৷ চ বাঁূর্যগা৷ কাষ্ঠলগ্রময়ি- 
মুদ্দীপয়ত্যেব ন পুনস্তদ্দহতি তথাসে৷ জীবান্জাপি কামাদিপ্রবৃতীং জডাং বুদ্ধিং ভাষয়ত্যেব ন পুনঃ 
্বয়মন্থভবতি। অভঃ সিদ্ধমসঙগত্বযাত্বন ইত্যভিপ্র।রু 1৩৫ 

ভারতভাবদীপঃ 
স্বপ্নেহপি বাঁসনামগ়ানীন্তয়াণি সন্ত্যেবাতনত্রোপ্যবিশিষ্টং বুদ্ধেবেব ভাসকতমূ। তথাচ শ্রুতি 

বপাবস্থাং প্রন্তত1হ--"অথ খন্বহজ্জীগবিতদেশ এবা্সেতি তচ্ স্বপ্স্ত ভাগববপত্মিজিয়াণা- 
মসতেহমুপগনম্ ইন্দরিয়ৈবর্থোপলকিধ্ীগবিত' মিতি প্রসিদ্ধেবতে| ন গনোঁবথ ইব স্বপ্রেখপি বুদ্ধ্যতি- 
বিক্তচেতনাঁসিদ্ধিবিত)াশঞ্্যাহ--যথেতি । নস পবমঃ, যুগ্রপদেককানম্, অভ্ভল্যক।লমনেককালঞ্চ 
অতীতানাগতং পদার্থ দাও, কৃতন্নগিহ পবত্র বা জন্মনি দৃষ্টমূ। অবিশেষাৎ সমন্তান্ সম.গন্তঃ 
সিধিধেষাং তাঁন্ সন্গিহিতানিক্িার্থান্ শব্ধাদীয্োপেদতে ; কিন্ত গ্রকীশযত্যেব যথেতি হেতৌ। 

, তথ। চলং পবস্পবব[ভিচাধাবস্থাত্রযং সঞ্চবতে তো বিদ্বান শাক্সী তম্মাৎ স ব্যাবৃত্রেভ্যোহহ্বুত 
ভিন্নং বুস্থমেভ্ঃ স্থত্রগিবেতি চ্ঠামাদেক ইতার্থঃ| অযমর্থঃ ব্বপ্রাবন্থীবাং হাতীতদনাগতঞচ বস্তু 
জাতং যুগপৎ সন্গিহিতমিব দৃষ্ততে | তদেন্িয়াণ|ং সত্মেত্তীতাদিঙ্ঞানং ন স্তান্স হতীভাদিন তেষাং 
সমিকধৌহ্তি অসন্িকটজ্ঞানে তু তদানী মিল্রিয়সন্াবকল্পন1 ব্যথা । নহি বক্ছ্বগারদিঘিবাধিঠান- 
জ্ানার্থং তদ ইন্দরিয়াপেকা স্তা্মনে। বুদ্ধের্বাহিধিঠানবেনাভিমতন্তেন্তিরাবোগ্যত্াৎ তগ্মাৎ স্বপ্ন 
ধীবেবৈক1 মাতৃগানমে্াত্বনা। সতী তদগ্েন সানিণা! ভাম্ুতে তন্তাস্াবস্থাত্রয়, চলযি হ্যবিশেষাঁৎ 

জাগিবেহপি দৈব মাত্রাগ্াকাবেহপি পবিশিষ্ট এক এব সাঙ্গী শবীবী শবীবদর্শ।তি ভ্রেরমিতি। 
অথ খন্থিতি শ্রুতিত্ত পূর্বপক্ষবিষয়েধেতি শ্রতার্থবিদাং প্রসিদ্ধন। অভথা| চাঁন: পুকষঃ শবযং 
জ্যোতিবিতি স্বপ্নে আত্মনঃ ন্বযুঙ্গোতিষ্জ্ঞপনার্থং প্রবৃন্তন্ত জ্যোতিত্র্ষান্ত। নির্তিিযতং 

শামস পপি | পা্িশিিশিশশ শিপ শী পাপী আত 

জীবাস্ব। যখন এক সময়ে সকল দিকেবই শব্দাদি বিষয় উপেক্ষা কবেন না অর্থাৎ 

বামদিকের ঘটে বপ দেখেন, দক্ষিণদ্িকেব কৌকিলেব বব শুনেন এবং পিছনেব দিকে 

বাধুম্পর্শ অনুভব কবেন, আঁবাব বিভিন্ন সময়ে সে সমস্তই ক্রমে ক্রুমে অনুভব কবি 

থাকেন; তখন স্বীকাব করিতে হইবে যে, চঞ্চল ইন্দ্রিয় সকলই বিষবসমূহেৰ উপরে 

বিচরণ করে, আর সেই জীবাত্ম। দেই সমস্ত বিষয় স্থির থকিয়। অবগত হন। 

অতএব এই স্থুলশবীবের মধ্যে সেই একমাত্র জীবা মাই সর্ব প্রধান ॥২ 



গর্বণি ষ্বত্যধিকশততমৌহধ্যায়ঃ | ১৯১১ 

ন চন্ুষা পশ্যতি রূপমাত্মনো ন পশ্যতি স্পর্শনমিক্জিয়াণীমূ। 
ন শ্রোত্রলিঙ্গং শ্রবণেন দর্শনং তথাকৃতং পশ্ঠতি তদিনশ্াতি |৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
ইদানীমাত্বজ্ঞানোপায়মাহ নেতি। মানুষশ্চ্ষুষা। আত্মনে! বগং ন পশ্ঠতি, তন্ত রূগসৈবা- 

ভাবাঁৎ "অশবমন্পরশমরপমব্যপনম” ইত্যাদিশ্ুঁতেঃ, তথ! ই্জিয়াণাং মধ্য যৎ স্পর্শনং শপৃন্তে অনে- 
নেতি বুৎ্পত্তা তবগিক্দ্িঃমপি ন পণ্ততি ন জানাতি ন স্পুশতীতার্থঃ, তথা ভীবটৈতন্তং শ্রোত্রেণ 

শিদ্গতে জায়ত ইতি শ্রোত্রণি্গমপি ন ভথতি ; কিন্তু গুকবেদান্তবাক্যানাং শ্রধণেন দর্শনমায্মনো 
জানং জায়তো যচ্চ তখাক্কতং শ্রবশরূতজ্ঞ।নমাত্বানং পশতি "মনসৈবাুর্টব্যম্ত ইতি শ্রতের্জানাতি 
তম্মনোহপি সমাঁধাবস্থাঁযাঁং বিন্ততি শীয়তে | অত: শ্রবণাঁদিন। বিশুদ্ধেন মনটসবাত্মা দ্য ইতি 
ভাব; 81 

ভাবতভাবদীপঃ 

স্যাদদিতি দ্দিকৃ॥২| চলং সঞ্চবতে ইত্যেতদ্যাচ্টে -বজ ইতি । প্রত্যেকং ত্রিগুণাত্বকানি াগ্রদা- 
দীঘি বৃদ্ধ: স্থানাঁনি তেষাঁং গুন্ তদ্গতম্থখছঃখাদীন্ বিবপান্ পবম্পববিপক্ষণান্ গচ্ছতি 
জানাঁতোব ন ভুঙ্ক্তে 'অবস্থান্তবগতন্ত দুঃখাঁদেবন্তাদাদানাং। তথা চ শ্রুতিঃ-“দ যন্ত্র পশ্ততাতি 

পুণ্যধ গাপ: চানস্থাগতত্তেন ভবতাসঙ্গে| হত্ং পুকষ” ইতি। অতো বুদ্ধেবেব ছুঃখাঁদিভোতৃতবং 
তিত এব চ বর্তৃত্ং ন স্থাত্ম। ভোক্ত1 কর্তা বা৷ কিনুদীসীনবোধমাত্র এবেত্যর্থঃ | ইমমেব গ্চাষমিজ্রি- 
স্ঞকাবেংপ/তিদিশতি--তথেতি। অবন্থাপথেনবেস্দরিয়পথেনাপি বুদ্ধিবেব সুখাদিভোভ্টীত্যর্থঃ। 
অত্র দৃষ্ান্ত-_হুতেতি। যথা কাঠস্থোধিবের কাঁঠং দহতি ন বাধুঃ স তবযিং দীপয়ত্যেব এব- 
মিন্িরস্থা ধীবোবন্জিরং সখাদিকং ভূঙ্ক্তে চিতিস্ত বুদ্ধিং চেতধ্ত এব ন তু তদীয়ং স্খাদিকং 
ভুক্ত ইতার্থ:॥এ এবং বুদ্ধেঃ পৃথক প্রসাঁধিতমাতততুং চক্ষুবাগ্ঘগোঁচবমিত্যাহ-_ন চক্ষুষেতি । 

বগং স্বরূণং চক্ষৃষ| ন পণ্ঠতি স্পর্শনম্, তবগিজিরং ন পশ্তি স্পৃশতি রম্পর্শবাহিতআাৎ ; অত্র 

হেতুঃ যত: ইন্জিয়েন্িয়স। গ্প্রাণন্ত প্রাণমূত চক্ষুষশক্ছু: শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং মনষো৷ যে মনো 
বিহ”বিতি শ্রতেবিভ্দ্িয প্রকাঁশকং নেক্দরিযপ্রকা্ঠত্বং যাতীত্যর্থঃ। নহি দাঁকদাহকোংগরির্দাকদাহো 

ভবতি। ইন্ত্রিযাণমিতি পাঠে নির্ধাবণে ষী | ইক্্রিযাণাং মধ্যে ম্পর্শনং যতদপি ন পশ্ততীতি 

যোজাম্। শ্রেত্রেণ লিঙ্গাতে গম্যত ইতি শ্রোব্রগমামপি ন অণবত্ৎ এতচ্চ গ্রম শাস্তবাণামপৃযপ- 
লক্ষণমূ। কথং তহি তন্ত ত* ত্বৌপনিষদং পুক্ষং পৃচ্ছামীত্যুপনিষদ্গণ্যত্বমূ। দৃশতে দ্বগ্যরা 

অষ্জি যেমন কান্ঠ দগ্ধ কবে, আব বাধু দেই অগ্নিকে উদ্দীপিত কবিতে থাকে; 
তেমন বুদ্ধি কাঁম, মোহ ও শম ব্যাঁপাবে প্রবৃত্ত হয এবং বিভিন্ন স্থানস্থ ও বিভিন্ন 
প্রকাব শব্দাদি বিষষ অনুভব কবিতে আঁবন্ত কবে, আব বিভিন্ন ইন্ড্িয বিভিন্ন বিষয়ে 

যাইতে থাকে , তখন এই জীবা! সেই জড়বৃদ্ধিকে ও জভ ইন্ডরিয়গণকে অবভাবিত 
কবেন ॥৩। 

শা পাশ সীল এপ্রিল 

(৪) ন পণ্ুতি ম্পর্শন নিমিকিযেন্্িঘস - বঙ্গনি। 

তা লিটি 



১৯১২ ৰা মহাভারতে শীস্তি-- 

শ্রোত্রাদীনি ন পশ্যন্তি শ্বং শ্বমাত্মানমাত্বন! | 
সর্বজ্ঞঃ সর্বদর্শী চ সর্বক্ঞন্তানি পশ্যতি ]৫॥ 
যথা হিমবতঃ পার পৃষ্ঠং চন্দ্রমসে! বরা । 
ন দৃষপূর্বং মনুজৈর্ন চ তন্াস্তি তাবতা ॥৬| 
তথ্বদ্ভূতেষু ভূতাত্বা সুক্ষ! জ্ানাত্ববানসৌ।। 
অদৃষ্টপূর্ববশ্চক্ষুর্ভাং ন চাস নান্তি তাঁবতা [৭] (ুগ্বকদ) 

ভারতকৌমুদী 
ইন্রিয়িভ্য আত্মন উংকর্ষমাহ শ্রোত্রেতি। শ্রোত্রাদীনি ইন্তিয়াণি আমন! স্বং ব্বমাত্বনং ন 

পত্ন্তি জডত্বাং। কিন্তু আত্ম! সর্বজঃ সর্বদর্শী চ; অতঃ স সর্বব্রঃ তানি ইন্জিয়াণি পশ্যতি ॥৫1 
অথ ত্য দুর্শনাগ্ঘভাবে তদন্তে কিং মানমিত্যাহ যথেতি | বথা মন্তজৈ: হিমবতঃ পর্বতন্তা- 

পবং পার্শ্ং যথা চ চন্দ্রনপঃ পৃষ্ঠং ন দৃষ্পূর্বম্, তাঁবতা! তদদর্শনেন, তহুতব্রং নাস্তীতি নচ$ 
ঘটাদেবিব তংপার্খপষ্ঠকৌববশ্থন্তাবাং। এবমাতুনোহপি শড়েকিয়াদিপ্রকাশনদর্শনাৎ অবশ্তমেবা- 

স্তিত্ং শ্বীকার্ধ্যমিতি ভাঁবঃ | তত্বত্তথা, ভূতেষু গ্রাশিষু; স্যক্ জ্ঞানাজবান্ জ্ঞানস্ববপবাংস্চ অসে। 
ভূতাত্মা। জীবচৈতত্তসূ, চকষর্ভযাত মহ্জৈবদৃষ্পূর্বৌৎপি বিদ্ভত এবেতি শেষ: | তাঁবতা তেনাদৃষ" 
ূ্বন্ধেন হেতুন, অসৌ তৃতাস্মা নাস্তি ইতি ন চ প্রাগুক্তাদেব হেতোঃ1৬--৭ 

ভারতভাঁবদীপঃ 
বুদ্ধ্েতি ধীগম্যত্ শ্রুংত ইত্যাশগ্ব্যাহ-_-শ্রবণেন দর্শনং তথ] কৃতমিতি | তথা কথং যেন, 
পশ্তি তথিনশ্ততীতি তচ্ছৰযোগাদ্যেনেত্যধ্যাহ্।ধম্ | অযমর্থ:-“আত্মা বা 'অবে দ্র্ব্ঃ শ্রোতবেয 

মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” ইত্য.স্বদর্শনার্থত্বেন শ্রবণাঁদিকং বিধীয়তে । তত্র বিদিতততৃম্পদার্ঘন্ত 

তত্বমশীতি খাঁক্যাদত্মনো ব্রহ্ম ভাবাবগতৌ বেদা অবোদ ইতি বেদাস্তানামপি বাধঃ শ্রাযতে | অন্তস্ত 

তু বাক্যার্থধ্যানেন তদবগতে। মনসোইপি লষঃ শ্রয়তে | প্তাবন্মনে! নিবোদ্বব্যং হৃদি যাবৎ 
ক্ষয়ং গত"মিতি তদিদরমুত্তং বেন কবণেন শবেন মনস। ব| সর্বং পশ্বত্যাত্মানং তদ্বিনশ্ঠতীতি | 

এবং শ্রবণেন বেদান্তবাক্যবিচাবেণাত্মনো! দর্শনং তথা তাঁদৃশং প্রত্য্তমিতসমন্তক্রিয়াকাবকাদি 
দ্বৈতং ক্ৃতং বিহিতম্। তথা.চ শ্রুতিঃ--“বত্র তস্য সর্ব্মাসতৈবাভূত্তৎ কেন কং-পণ্ঠে”দিত্যাদি ॥৪। 
শ্রোত্রেতি। স্ব স্বমাত্মানং ন পশ্থস্তি তত্র কিমু বক্তব্যং পবমাত্থানং ন পশ্্তীতার্থ; | সর্ধশ্চাসৌ 
জরশ্চেত়্চিদমাতরতমুক্তমূ। সর্ববদর্শীতি তন্তৈব দৃগ্্তবত্মুক্তম্। পুনঃ সর্বদ্র ইতি দৃশ্ত- 

মানুষ চক্ষুদ্বাব৷ আত্মাব বপ দেখে না, ইন্দ্রিয়েব মধ্যে ত্বগিক্দিয়দ্ধারা আত্মাকে 
স্পর্শ করে না এবং কর্ণদাবাঁও আত্মাকে জানিতে পাবে না; কিন্তু গুক ও বেদান্তেব 
বাক্য শ্রবণদ্বাবাই আত্মাব জ্ঞান হয়। তাঁবপব, যে মনদ্বারা আত্মদর্শন ঘটে, সে 
মনও সমাধিকালে লয় পাঁর ॥8॥ 

কর্ণপ্রভৃতি ইন্ড্িয়গণ নিজে নিজে নিজেব নিজের বপ দেখিতে পায় না; কিন্তু. 
যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববদর্শী সেই সর্বজ্ঞ জীবাত্। সেই ইন্ড্িয়গুলিকে দেখিতে পান ॥৫॥ 



পর্বণি য্নবত্যধিকশততমৌহ্ধ্যায়।। ১৯১৩ 

পশ্য্পি যথা লক্মম জগৎ সোমে ন বিন্দতি। 
এবমত্তি ন চোঁৎপনং ন চ তন্ন পরায়ণমূ |৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
অন্বংপ্রত্যয়গোচবতয়! জানরগ্যাত্মানং শ্বরূপতে! ন জান!তীতি দৃষ্ান্তেনাহ পত্তন্নিতি। যথা 

মামু: সোঁমে চন্দ্রগুলে, গ্রতিবিদিততং লক্ষ কশঙ্কভৃতং জগৎ ভূদগনং পশ্ন্পি, ন বিন্বতি জগং- 
প্রতিবিঘত্বেন জঞানং ন লভতে, এবং তথা। অপ্তি অন্গুপ্রত্যয়গোচবতঘ। আত্মা বিদ্ধত এব, তথাপি 
মান) তজজ্ঞানং শ. নভতে বুগিদৌষাং। ন চ তজ্জীবচৈতনমুৎপন্মমিতি মন্তব্য, 
জীবব্র্ধণোবৈক্যাং ব্রদ্ধণণ্চ নিত,ত্বাং। কিধ, তঙ্জ্ঞানং ন পবায়ণং ন পবমাশ্র্ ইত্যাপ ন 
চ, তশ্তৈব সর্বহখহানোপারত্বাৎ ॥০ 

ভাব্তভাবদীপঃ 

অষ্্রোনিতাদয্শ্চোক্ত ইতাপৌনক7ঘৃ॥৫। এবশারনি সাধকং প্রঘাং প্রনর্শ্য বাধকাতাব. 
মপ্যাহ--বথেত্যাদিনা ॥৬। ভাঁনাস্মধাণ্ জানেশৈব স্বকপৎান্ ভ্রানন্ববপ ইত্যর্ ॥9। আম্মা 
প্রতীবমানোংপি ন গ্রতীযত ইতি সনৃষ্টাগ্রাহ-_পগ্ঠমিতি। সোমে অদদর্শতুণ্যে প্রতিবিদ্বিতং 

জগলক্ম কলক্বুদধা পহন্নপি ন বিন্মতি ইং জগদেব চন্ত্ে দৃ্ত ইতি ন জানাতি এবদাস্বজ্ঞান- 
মন্তি। যদাহঃ-ন চাধমেকান্তেনাবিষবঃ অন্মংপ্রত্যযবিধ্সথাদিত)পঝোক্ষত্থাচ্চ প্রতাগাত্ম- 
্রসিদ্ধেঞ্িতি চ। তথাপি ব্রহ্থাভিন্নত্বেনাজ্ঞাতত্বায় চোৎপন্নং জ্ঞানমন্তি | নন্ধ যস্তাখ্বৈব ব্রন 
তহিধজ্ঞাত এব ন চ তজ্জজ্ানেধপি খোকাদিনিবুত্তিবপং ফলং দৃশ্ঠতেততঃ কিং শাস্ত্েেত্যা- 

, শঙ্ক্যাহ--ন চ তন্ন পবাধণং তদাক্ষবেদনং ন পবাধণমিতি ন চ, তদেব পবাণমিত্যধঃ| তথা চ 
শ্রতিঃ_"্ষদা চগ্ধবদাকাখং বেষটমিস্া্তি মানবাঁঃ। তদা দেবমবিজ্ঞায় ছুঃখস্যাস্তে। ভবিষ্যৃতি।” ইতি 
জাতোংপি ভর্জুবদঠথাত্বেন গৃহীতদ্থাৎ সম্াগজ্ঞানাষ শার্াপেক্বান্তীতার্ঃ। ভর্জুঃ কিল বাজ- 
বনতে। দূরদেশস্থোহ্ভৃৎ সোইগ্ৈবমাটতার্্জুর্তে। ত্রনগবাক্ষসো! জাত ইতি বাজে জাপিতং তথ 

মানুয যেমন পূর্বের কখনও হিমালয়েব অপব পার্থ কিংব! চন্্ে পৃষ্টদেশ 
দেখিতে পায় নাই; তাহাঁতেই সেই হিমালয়েব অপব পার্থ ব! নে চন্রেব পৃষ্ঠদেশ 
নাই, একথা বলা যাঁয় না; সেইবপ মানু পুরে কখনও চক্ষুাবা দেখে নাই 

বলিয়। সুক্ষ ও জানম্বব্প জীবচৈতস্ত প্রাণিগণেব শবীবে নাই, একথ| বলা যায় 
না ॥৬--৭1 

চ্্রমগ্ুলে ভূমগ্ুলেব প্রতিবিশ্বই কলঙ্কবণে প্রকাঁশ পাইতেছে, তাহা দেখিয়াও 

যেমন মান্য চঙ্ছকলক্কে ভূমগ্ডল গ্রতিবিষ্ব জান কবে ন| ; তেমন “অং এই জ্ঞানেব 

বিষয়বপে জীবাত্বাকে জানিযাও স্ববপভঃ জানিতে পাবে ন৷1 এইভাবে জীবাত্া 

আছেন; তিনি ব্রদ্ম হইতে অভিন্ন বলিযা শবীবেব সহিত উত্পন্ন হন, একথ! বল! 

যায় না, কিংবা! তাহার জ্ঞান আশ্রয়নীয নহে, একথ।ও বলা যায় না|” 
২৪, 



১৯১৪ মহাভারতে শান্তি- 

রূপবন্তমরূপত্াদুদয়াস্তমনে বুধাঃ। 
থিয়া সমনুপশ্যন্তি তদ্গতাঃ সবিতুর্গতিমূ ॥৯| 

তথা বুদ্ধিপ্রদীপেন দুরস্থং সুবিপশ্চিতঃ। 
প্রত্যাসন্ং নিনীষন্তে জ্ঞেয়ং জ্ঞানাভিলংহিতমূ ॥১০|॥ 

ভারতকৌমুদী 
অনুমানেনাস্মজানং সম্ভবতীতি জ্ঞাপযিতুং দৃষ্টান্তঘ়নাহ রূপবন্তমিতি। বুধাঁঃ পণ্ডিতাঃ, ধিয়| 

বুদ্ধিবলেন উদয়ান্তমনে ঘটাদেকৎপত্তেঃ পূর্বাস্মিন্ কালে বিনাশাৎ পবন্মিন্ কালে চ, অরূপত্বাং 

কেবলমৃন্মর়ূপত্থাৎ, রূপবন্তমপি ঘটসতাদশীাং ঘটরপঘুক্তমপি তং সমম্পহাস্তি রূপহীনমনুমিদবস্ত 

"আদাঁবন্তে চবন্াস্ডি বর্তমানেহপি তত্তথা" ইত্যুক্তিপ্রত্যয়াদিতি ভাঁবঃ। উল্তার্থে বৈনত্য- 
মাশঙ্কণাহ তদ্দিতি। তগ| তৌ৷ সবিতুকদরাত্তময়ৌ গভাঃ গ্রত্যপেণীবগতীস্তে বুধাঃ, সবিতুঃ হর্ন 

গতিং গমনং সমমুগত্তস্তি দেশান্তবপ্রাপ্তিদর্শনেনানুমিদ্বত্তি (না 
উপমানধর্মমুপমেয়ে যোঁজয়তি তথেতি। তথ সুবিপশ্চিত; সুধিয়ে! জশ বুদ্ধ: প্রদীপ ইব 

গ্রকাশকতাভেন, দুবন্থস্ ইন্দিয়াগোচবতর দৃববর্ঠিনমিব, ভ্রেকম্। জানেন অভিসংহিতং তাঁদাস্ব্যে 
বিশিষ্টমাত্মানম্, প্রত্যাসন্নতি সপ্নিহিতং নিনীবস্তে আনেতৃুমিচ্ছন্তি অন্গানেন সম্যক্ জানন্তীতার্থঃ | 

তথ| চ যথ] বুধাঃ পূর্বমুক্তমচমানদয়ং কৃর্বাস্তি, তথা জডেশ্তিয়গ্রকাশনদর্শনাদাত্মানমানং কুরবন্তীতি 

ভাবঃ ॥১০। 

ভাঁরতভাব্দীপঃ 
সমীপগতং বাজ! পশ্থরপি ধীদোধান্ন পশতীবেত্যাচক্ষতে বৃদ্াঃ0৮। অপি চাদৃইমপি পদার্থমহ- 

মানেন জানস্তীত্যাহ-_রূপেতি। গ্ুলদৃষ্ট্া বপবন্তুমপি বৃক্ষমুদয়াত্তমনে আস্তে মৃন্মাত্ত্বেনা- 

হবপত্থাদ্বুধ! ধিয়াহরূপং মৃন্মাত্রমেব সমনুপন্থস্থি। যথাহুঃ-_আদাবন্তে চ যন্নান্তি বর্তমানেহপি 

তত্তথেতি| তথণ তদ্গতা উদয়ান্তম়গতান্তঙ্ঘশিনঃ সবিতূর্গতিং দুবতবদোবাৎ প্রত্যক্ষেণাগৃহমাণা- 
মপি দেশাস্তবপ্রান্তিলিঙেন বিয়! পত্ঠস্তি | এবং দৃশ্ঠমানভ্যাসত্বেহদৃহ্যমানস্য সত চ দৃষ্টান্ত 
মুক্তম্ 1৯ দাষ্টান্তিকমাহ-_তথেতি। যথেদং তথা দৃবস্থং রবিগতিবদ্ছুর্ক্ষ্যং প্রকবণাদাস্মানং 
বুদ্ধিগ্রদীপেন পূর্ববোকবীত)1 সমহুপস্্তীত্যবঙ্গযতে । প্রত্যাসন্নং শিকটস্থমপি ভ্রেবং প্রপঞ্চং 
নিনীষস্তি 'নতুচিচ্ছস্তি, কিং প্রতি ? জান[ভিসংহিতং জ্ঞানশবেনাভিসংহিতং ভ্ঞানশধ্াাভিধেরং 

বর্ম “সত্যং জ্ঞানমনন্ত ব্রহ্ম বিজ্ঞানমাননং ত্রদ্দে"ত্য।ি শ্রুতিভ্যন্তৎ প্রতি, বরহ্মণি গ্রবিলাপদ্িতু- 
পাকি শি অপি টা অর রি আট পি পাপা শি না সজ্জা এস 

ঘটেব উৎপন্তির পুর্ব এবং নাশেব পবে সে ঘটেব ঘটবপ থাকে না; ইহা 
দেখিয়। প্র্জিতেরা ঘটাবস্থায় সে ঘট ঘটরপযুক্ত হইলেও ঘটবপহীন বলিয়াই 
অনুমান কবেন। কাবণ, যাহা আদিতে বা অস্তে থাকে না, তাহা! মধ্যেও থাকে 
নাঃ এই বাক্যে তাহাবা বিশ্বাস কবেনা আঁবাব নুধ্যের উদয় ও অস্তগমন 
দর্শনকারী লোকেরা তীহাঁর গতির অনুমান কবিয়া থাকেন ॥৯। 



গর্বাণ ষ্নবত্যধিকশততমৌহ্ধ্যায় | ১৯১৫ 

নহি খন্বনুপাঁয়েন কশ্চিরর্থোহভিসিধ্যতি। 
ৃত্রজালৈর্যথ! মত্ান্ বস্তি জল্ীবিনঃ ॥১১ 
সুগৈষুগাণাং গ্রহন পক্ষিণাং পক্ষিভির্যথা। 
গজানাঞ্চ গজৈরেবং জয়ং জ্ঞানেন গৃহৃতে ॥১২। 
অহিরেব হাহেঃ পাদান্ পশ্যতীতি হি ন; শ্রুতমৃ। 

তম, মকতিস্থং জে জ্ঞানেন পশ্ঠাতি ॥-৩| 

নোৎসতত্তে বথা৷ বেত,মিল্দিযৈরিক্িতাণ্যপি। 
তখৈবেহ পরা বুদ্ধিঃ পরং বোধ্যং ন পশ্যতি |১৪| 

ভাঁবতকৌমুদী 

অথ জীবটচতন্ঘং কেনোপাঁয়েন জেয়মিতি সৃৃষান্তমাহ দ্বাত্যাং নহীতি। স্তরজালৈ, সত 

নিশ্দিতানাফ়ৈঃ। জনজীবনে ধীববাঃ 1১১1 

মৃগৈবিতি। জ্ঞয়ং জীবচৈতগ্তং ভানমরমপি জ্ঞানেনৈ গৃহৃতে ॥১২| 

অহিবিতি। অহি: সর্প;। মুষতিুদেহেষ্; মুষ্ঠি্ং দেহহম। জ্ঞানমেব জানং জানাতীতি 

ভাঁবঃ ॥১৩] 

ই্রিয়মিবাস্তবুদ্ধিবপি জীবচৈতত্ং ন জানাভীত্যাহ নেতি। ইহ্রিয়াাপি ইন্জিকৈঃ যথা 

বয়ান: বেত জঞাতুং ন উৎমগণ্তে ন শরুবস্তি, তখৈব পবা ইন্জিয়েত্য উত্রষটাপি বুদ্ধি: বোধাং 

গবং জীবঠৈতন্নং ন পণ্ঠতি জ]তুং ন শরো।তি গুকবাক্যাঁদিভিবস'স্কতত্বাৎ। ১৪ 

ভাবতভাবদীপঃ 

মিছ্রীত্যর্থঃ ১০। এতটচ্চোপ|য়েনৈব নলিখ্যতীতি সনৃষটান্রমাহ_ন হীতি ১৯ উপাদানো- 

গাদেরযোবজেদানম গেণ মৃগ ইব জানেন স্বসঙগাতীয়েন জং গৃহেতি বণীকিয়তে কোর বৃ 

ইতার্থঃ॥১২1 মৃদু দেহে মূর্তি লিনদেহহং প্রেঘমাত্মানং জানেন ধীবৃত্য। ॥১৩ নন্থাত্বনো! 
স্পেস” পাপ

ী 

সপ পপ উপ পাপ
া 

সেইবপ স্মপণ্ডিতেবা প্রদীপতুলা বুদ্িদ্াব! দৃববর্তী, মনোজের এবং জ্ঞাননামক 

জীবচৈতন্যকে অনুমানদারা সঙ্লিহিত করিবাব ইচ্ছা! কবেন ॥১০৫ 

বিন। উপাঁষে কৌন বিষযই সিদ্ধ হয় না। যেমন ধীবরেবা সুত্রনির্শিত জাল- 

দ্বারা মস বন্ধন কবে ॥১১॥ 

আঁক, ব্যাধের। যেমন পশুদবারা পশুগণকে, পক্ষীদ্বাবা পন্মীদিগনকে এবং হস্তীদ্বাবা 

হ্তি্ণকে গ্রহণ করে, সেইবপ পণ্ডিতগণ মনোভেয়ে জানমর় ভীবটৈতন্যাকে 

জানদারাই গ্রহণ করেন 1১২ 
আমৃদেব শুন। আছে যে, সর্পই অর্পেব চরণ দেখিতে পাঁষ ঃ দেইবাপ জ্ঞানই 

দেহসথ জ্ঞানময় জীবচৈতন্যকে দেহে দেখিতে পায় ॥১৩। 



১৯৩৬ মহাভারতে শশীস্তি - 

হি যথা চন্দ হামাবান্ামলিঙ্গত্বাম দৃশ্যাতে | 
এন চ নাশোহস্ত ভবতি তথ! বিদ্ধি শরীরিণমূ ॥১৫।॥ 

ক্মীণকোষে হমাবাস্তাঁং চন্দ্রমা ন প্রকাশতে ৷ 
তদ্বন্ম ু্ ভিবিযুক্তেছসৌ শরীরী নোপলভ্যতে ॥১৬| 

বথাকাশান্তরং প্রাপ্য চন্দ্রম৷ ভ্রাজতে পুনঃ । 

... তদপ্িঙ্গান্তর প্রাপ্য শরীরী ভ্রাজতে পুনঃ ॥১৭| 

ভাবতকৌমুদী 
ইন্জিসৈবগৃহীতমপি জীবচৈতন্কমন্যেবেত্যাহ যথেতি। যথা লোকেন 'অণাবাস্তাং প্রাপ্য অলিঙ্গ* 

ত্বাৎ সুর্যযমগ্ডলান্তপ্রবেশেন গ্রাকাশাভাবাৎ চন্দ ন দৃশ্তে তাঁবত] চ অন্ত চন্দন্ত নাশ: অভাঁবো ন 

ভবতি সদাতনত্বাৎ ; তথা শবীবিণং বিদ্ধি। ইঙ্জিমৈত্রনাভাবেহপি সদাতনত্বাৎ জীবচৈতত্- 

মন্ত্েবেতি ভাঁবঃ ॥১৫॥ 

উক্তমেবার্থং স্পষ্ন্নতি ক্ষণেতি। অগাবাস্তাং প্রাপা ক্দীণকোবঃ হৃর্ধ্যমগ্ুলান্তঃপ্রবেশাঁৎ 
অদৃশ্তমুত্িচন্দ্রমা ন প্রকাশতে ; তছন্ম-স্রিবিঘুক্ো রূপহীনঃ অসৌ। শবীবী ভীবাত্ম! নোপলভ্যতে 
ন ভায়তে ॥১আ 

দেহনাশেইপ্যাত্মনো নাশীভাঁবনাহ যথেতি। আকাঁান্তবম্ আকাশমধাং প্রাপ্য নির্গতীংশেন 
গত্বা!। লিঙ্গান্তবং শবীবান্তবম্ ॥১৭, 

ভারতভাবদীপঃ 
ধীবৃতিবিষরত্থে জডতবাপতিব্ত্যাশঙাহ- নোত্নচস্ত ইতি। পবা বুদ্ধিশ্চবম! ধীবৃতিঃ পরং শুদ্ধং 

বোধ্যং ন পশ্ঠতে ঘটবৎ। তথ চ বৃন্তিব্যাপ্তিবেৰ ব্রন্ণাস্তি ন তু ফলব্যাপ্তিবিতার্থঃ | বথোক্তম্ব_ 
“্ফলব্যাগ্তত্বমেবেহ শান্তক্ৃভিনিবািতন্। ব্রদ্ধণাদ্রাননাশাব বৃতিব্যাস্তিবপেক্ষাতে 1” ইতি ॥১৪ 

বৃত্বিকপোপাধিলক্রেংপি ত্রহ্গান্থি ন তু শূন্বশেষ ইতি সনুষ্টান্থমাছ__-বথতি। অমাবান্তাং হধ্যেণ 
সহ বাসং প্রাপা অনিঙ্গতাৎ জ্ঞাপকোপাধিচ্হ্যতাৎ তগীনষ্ং শরবীবিণং বিদ্ধি ॥১৫॥ কোঁবঃ স্কুল" 
শবীবম্ মৃত্য বৃত্যা বিমুক্তঃ 0১৬] এবং লুপ্ডিসদাধ্যোরান্ননঃ সন্তনুক্ভ1। বুখানবিঙগেনাপি তাঁত 
যথেতি। আকাশ ্ তবমবকাশভেনং নিগাহবমিতাজে: সমাধো ূর্জািদনাশ উক্তঃ, তথা রি 

ইঞ্জিয়সমূহ যেমন ইন্জিষদ্ধ'বা! আত্মাকে জানিতে পাবে না; সেইবপ অসংস্কৃতা 
বৃদ্ধিও জীবাত্বাকে জানিতে পাবে ন1 ॥১৪। 

অমাবস্তাতিথিতে প্রকাঁশ না থাকায় চন্দ্রকে দেখা যাঁয় না, তাহাতেই যেমন 
চন্দ্রের অভাব হয় না; সেইবপ জীবাত়াকেও অবগত হও ভর্থ:হ রূপ নাই বলিয়! 

জীবাত্বাকে দেখ! যায় নাঃ তাহ'তেই তীহার অভাব হয় না ॥১৫॥ 
অমাবস্তাঁতিথিতে নৃধ্যমগ্ডলে প্রবেশ করেন বলিয়া চন্ত্র যেমন প্রকাশ পান নাঃ 

সেইবপ জীবাত্া। মৃত্তিশৃন্ভ বলিয়। জঞাঁনগোঁচর হন না 1১৬ 



পর্ধণি ষ্নবত্যধিকপততমোহধ্যায়ঃ ৷ ১৯১৭ - 

জন্ম বৃদ্ধি? ক্ষয়ণ্চান্ত প্রত্যক্ষেণোপলভ্যতে ৷ 
স! তু চান্দ্রমমী বৃভির্ন তু তন্ত শরীরিণঃ ॥১৮। 
উৎপত্তিবৃদ্ধিবয়দ! ঘথ! স ইতি গৃহতে। 
চন্দ্র এব তৃমাবাস্তাং তথা ভবতি মুগ্তিমান্ ॥১৯॥ 
নোপসর্পদিনুগ্ধঘা শশিনং দৃশ্যাতে তমঃ। 
বিস্বজংশ্চোপনর্পংশ্চ তথ্বৎ পণ্য শবীরিণম্ ॥২০॥ 

ভাবতকৌমুদী 
নু তি কিং চন্দ্রন্তেব জীবস্তাপি জন্মাগ্স্তীত্যাহ জ-ন্মতি। চান্দ্রমসী বৃততিঃ চন্দ্স্ত ধর্ম, তস্ত 

শবীবিণস্ত নাসৌ বৃত্তিনিত্যত্বাৎ ॥১৮| 

ৃষ্টান্তেন জীবাত্মনে। নিত্যব্বং সাঁধবতি উংপন্তীতি। যথ! উৎপতিতৃদ্ধিবরর্ষরুকালশ্চ তেন। 
সম হাবদন্ৈকবস্তাব: | বাঁনাণ্য বনবার্ককেঘপি বখ| স এবায়ং ঠচত্র ইতি গৃহতে প্রত্যতি- 
জ্ঞামতে; তথ| অমাবাস্তামতীত ইতি শেষঃ। অতএব মুষ্তিমান্ কলা মাত্রদেহবান্ চক্র এব 
ভবতি স এবাং চন্দ্র ইতি প্রত্যভিজ্ঞাতে| জায়তে। তদ্বন্েহীন্তবং প্রা জীবায্মাপি ঘ এবান- 

মিতি প্রতাভিজ্ঞায়তে। তেন চ তণ্ত নিত,ত্বমিতি ভাঁবঃ ]১৯। 

সথশদেহাতাবে জীবাক্ম! নোঁপবভ্যত ইত)াহ নেতি | যথা! তমো৷ বাহুঃ, শশিনং চত্্র, উপনর্পৎ 
উপগচ্ছৎঃ বিমুঞ্চৎ ত)জঘব। ন দৃশ্তাতে ; তদ্বৎ জীবাত। স্থলদেহমুপসর্পন্ বিস্-স্চ ন দৃশ্ততে। 

অতঃ শবীবিণং তম£সমানমেৰ পন্ত ॥২০| 

ভাবতভাবদীপঃ 
ুষিন্টায়েন শিক্ধান্তবোৎপন্ভিবিত্যর্ঘঃ ॥১৭॥ জন্মেতি। চান্দরমসী চন্্রমগ্ডশন্ত বৃক্তিধর্মঃ। এবং 
শ়ীবন্তৈব জন্মাদির্নাযন ইতার্থ: ॥১৮॥ তত্র পবমতেন ঘুক্তিমাহ--উৎপন্তীতি। উৎপত্যাদিকাঁপ- 
ভেদাৎ পবিমাাদিভেদেন শবীবভেদেহপি স এবাং দেবদন্ত ইতি শবীবিণ পর্যাং গ্রত্য ভিজ্ঞায়ত, 

থাপ তে জং গতোংপ সু হোক এ বা 
চন্্র যেমন ৃর্য্যমগ্তলেব নিস্থ আকাশ হইতে জন্য আকাশীংশে যাইয়া পুনবায় 

প্রকাশ পান, সেইবপ জীবাত্মা এক শবীব হইতে অন্য শবীবে যাইয়া পুনবাষ 
প্রকাশ পান ॥১৭॥ 

চন্দ্রের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ক্ষষ প্রত্যক্ষ দেখা যায়; কিন্তু তাহা চন্দ্েবই ধর্ম; 
জীবাত্বাব সে ধর্ম নহে, তিনি নিত্য ॥১৮॥ 

বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধকালে যেমন "সই চৈত্রই এই, এইবপ প্রত্যভিজ্ঞ। জন্মে, 
তেমন চন্দ্র অমাবস্যাতে অনর্শনপ্রীপ্ত হইয়া! আবাঁব মৃণ্ডিমান্ হইলে “সেই চন্দ্রই এই? 
এইবপ প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। এইবপ জীবাত্মা এক দেহ ত্যাগ কবিয়া অপর *. 
দেহে গেলেও “সেই জীবাত্মাই এই' এইবপ প্ররত্যভিজ্ঞা উৎপন্ন হয় ॥১৯॥ 

লি 



৯৯১৮ মৃহাভীরতে 

যথা চন্দ্ার্ক্ংযুক্তং তমস্তদুপলভ্যতে | 

' তিচ্ছরীরসংযুক্ত যু? শরীরীত্যুপলভ্ততে ॥২১। 
থা ন্দ্র্কনির্ঘ,ভঃ স রাহুর্মোপলভ্যতে। 
' তথছরীরনির্দুঃ শরীরী নোপলভ্যতে |২২। 

যথা চন্দ্রো হ্মাবাস্তাং নক্ষত্রৈযু'জ্যতে গতঃ। 
ূ তচ্ছরীরশিমুভঃ ফলৈফুজ্যতি কর্মণঃ |২৩া। 
ইতি শ্রীমহাঁভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শাস্তিপর্বণি 

_মোলসধর্থে মনুরুহম্পতিসংবাদে ষরনবত্যধিকশততমোহধ্যায় ০] % 

সথলদেহসধযৌগ এব জীবাত্মমে। জানং সদৃষ্টান্তসাহ বথেতি। তন্তমঃ স বাছুঃ॥২১। 
যথেতি। স্ুুলনেহাবচ্ছেদ এব জীবাজনো জ্ঞান্মিতি ভাঁবঃ ॥২২॥ 

ভারতভা বদীপঃ 
*বসথান্তবপগ্রাধাবিৰ দেহান্তবগ্রাপ্তাবপি এক এব দেহীত্যর্থঃ 0১৯] দেহদেহিনোঃ লদ্ধোধ্যং 
প্রতীয়মানোধপি কালত্রয়েখপি নাস্তীত্যাহ--নেতি। চিজ্পুপং দ্েহিনমচিজ্রপো! দেহ গ্রকাশ- 
মন্ধকার ইব স্পৃষ্ট ত্যক্ত,ং বা! ন শরোতীতার্থঃ ॥২০| এবং সত্যপি দেহং বিনা ন দেহিনঃ প্রকাঁণো! 
নাপি দেহিনং বিনা! দেহগ্রকাশ, ইতি সদৃষ্টান্তমাহ দ্বাভ্যাং-ঘগেতি। ৩ মে! বাহবদৃস্তোহপি 

- দৃশ্তেনারকাদিন! যুক্ত এব প্রকাশতে এবমাত্যা। দেহেন্তোধস্হমন্দ্রীতি প্রকাশতে। দেহাঁতাবে তৃ 
সুযুত্তো ন স্পষ্টং প্রকাঁশত ইত্যর্থঃ। বিনাশমেবাগীতে) ভবতীত্যা দিশ্রুতেঃ ॥২১| যথেতি। দৃষ্টান্- 

দাষটন্তিকয়োর্বধাত্যয় বধধার্কবিযুক্তো! প্লান প্রকাশতে এবং চৈতন্তমন্তবেণ জড়ো দেচোন প্রকাশতে 
ইত্র্থঃ | দাঁ্টন্তিকেৎক্ষরযোজন] তু তদ্রাুবদপ্রকাশমানং শবীবং শবীয়তেন বস্তাত্তীতি তদ- 
চ্ছবীবশ্চিদাত্বা। তেন বিনিশ্ুত্তং শবীবী নোপলভ্যত ইতি স্বর্গে ধবন্ত ইত্যাদো হবর্গমাতরধবংস ইব 

শবীবমান্ান্পলস্তো। বিবক্ষিত:। অনয়ৈব বীতযা। পূর্বোকেংপি শবীবোপলস্তে আক্মনোহদরঃ 

রাহ ষখ যখন গ্রাস করিবাব জন্য চন্দ্রের দিকে যাইতে থাকে; কিংবা চন্দ্রকে 

গ্রাস কবিয়া ছাড়িয়া! দেয়, তখন যেমন আঁব সে বাছুক্কে দেখ! াষ না$ তেমন 

জীবাত্মা। এক দেহ ছাড়ি অন্য দেহেব দিকে যাইতে লাঁগিলে, তাহাকে দেখ। যায় 
ন!। অতএব বৃহস্পতি! তুমি জীবাআ্কে রাহুব তুল্য বলিয়াই পধ্যালোচনা 
কব 1২০॥ 

যেমন রাহু চন্দ্র ও নৃর্য্ের সহিত সংযুক্ত হইলেই সেই বাঁছুকে দেখা যায়; 

তেমন জীবাত্মা স্থুল দেহের সহিত সংযুক্ত হইলেই সেই জীবাত্মাকে জান! থায় ॥২১। 

যেমন চন্দ্র ও সুর্য হইতে নির্গত হইলে আর রাছুকে দেখ। ধায় না; তেমন 
বল দেহ হইতে নির্গত হইলে, আর জীবাত্বাকে দেখা যাঁষ না ॥২২, . . 

নিধি নি ব্রিক পপি এশা 

.সজ্যধিকবিশততমোধ্ধ্যায়? বঙ্গ বর্দ নি। 




